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, Cupa Dunării" la haltere

ALAȘ FIȚI (R. P. Romînă) a stabilit ieri 
un nou record mondial de juniori

'asionant a fost 
Fold!

categoria pană
la împins și smuls și l-a egalat 
pe cel de la aruncat. Dar, la cîn- 
tar, a fost mai greu cu... 200 de 
grame. Conform regulamentului 
i se poate omologa numai re
cordul la total.

Toate felicitările lui Balaș Fiți 
pentru excelentele sale perfor
mante.

REZULTATE TEHNICE : Cat. 
cocoș : Nagy (RPU) 312,5 kg., 
Petkov (RPB) 307,5 kg., Panait 
(RPR) 292.5 kg.; Cat. pană: 
Foldi (RPU) 355 kg., Balas Fiți 
(RPR) 347,5 kg. (110 + 105 ,+- 
132,5), Koprinkov (RPB) 305 
kg.; Cat. ușoară: 1. Stoner 
(R.F.G.) 347,5, 2. laiikov

(R.P.B.) 345, 3. Szabo (R.P.U.)
345, Pană (R.P.R.) 317,5.

CLASAMENTUL PE ECHIPE :

— 347,5 kg la
duelul spor- 

Fiți și splendidă 
ormanța tînarului nostru re-
tentant. 347,5 kg. la catego- 
pană I Cu 7,5 kg. peste ve

il record mondial de juniori 
î îi aparținea.
voluția celor doi excelenfi 
ți a fost punctul principal 
atracție din cadrul reuniunii 
ieri a „Cupei Dunării" Ia 

ere. Multă vreme rezultatul 
jat.în cumpănă si abia în'fi- 
plusul de experiență al cam- 

îului maghiar i-a permis să 
ilgă o victorie la mare luptă, 
ie remarcat că Balaș Fiți a 
lilit noi recorduri mondiale 

lilIlîiMlIțitlIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIJJIIIiailllllllllUlllllllllllllllliHlllllllIHlfilIHUIIIIIIIIIllllllllIIIIIIIIIUIIIIHIIIUIIIIIIIlilllIllilIllllllllllllllllWIIIIIIIIIIIIIRIlilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIt

In prima zi a turneului internațional de baschet

1. R. P. Ungară 19 p, 2. 
R. P. Bulgaria 17 p, 3. R. P. 
Romină 15 p, 
mană 11 p, 
slovacă 10 p, 6. 
slavia 7 p.

F. Ger- 
Ceho- 

P. F. Iugo-

4. R.
5. R. S.
R.

ora 
întrecerile

17, se des- 
la celelalte

Astăzi, de la 
fășoară 
patru categorii de greutate.

(V. CH.)

-Jupele R. P. Romîne (seniori) și R.S.S. Ucrainene 
au înregistrat victorii confortabile

eschiderea turneului inter- 
onal de baschet masculin 
Capitală a fost făcută asea-

In cel de al doilea meci al 
serii, baschetballștii din selec
ționata R.S.S. Ucrainene au ju
cat excepțional, întrecind for
mația R. P. Ungare cu cate
goricul scor de 107—69 (52—33). 
Sportivii sovietici au susținut
— de-a lungul întregii partide
— un ritm deosebit de tare, au 
aplicat un presing foarte activ 
și o zonă aproape de nepă
truns, fapt oare le-a permis 
să-și domine confortabil ad
versarii. Doar în primele mi
nute, baschetbaliștii maghiari 
au putut face față valoroasei 
echipe ucrainene, în special 
printr-o serie de contraatacuri 
reușite ale lui Liptay și Bo
haty. Apoi, reprezentativa ma-

tă sub panou. Fază din me~ 
R.S.S. Ucraineană și R.P.U.

ghiară a cedat pasul. pierzi nd 
la un scor destul de mare. S-au 
remarcat : Stremouhov 24, Ko- 
veanov 6, Valtin 10, Vistavkin 
11 din echipa ucraineană și 
Liptay 7, Bohaty 16, Gabon y 6 
din formația R. P. Ungară.

Astăzi sint programate me
ciurile R. P. Romină (tineret)— 
R.S.S. Ucraineană și R. P. Ro
mină — R. P. Ungară. Turneul 
se încheie miine cu partidele 
R. P. Romină (tineret) — R. P. 
Ungară și R. P. Romină — 
R. S. S. Ucraineană.

A VASILIU
• Echipa R. S. S. Ucrainene 

va evolua luni la Bacău in 
compania unei selecționate lo
cale.

Etapa inaugurală a ediției jubiliare a Turneului U.E.F.A. a stârnit un interes cu totul 
Ieri s-a înregistrat un mare număr 

București, 30.000 la Cluj, 20.000 la 
la jocuri de Un nivel tehnic bun, la 
cu rezultate strinse și... primele

deosebit în rîndurile maselor de iubitori ai fotbalului, 
de spectatori: peste 100.000. 35.000 pasionați ai fotbalului la 
Ploiești, 18.000 la Constanța șî 12.000 la Brașov au asistai 
întreceri aprig disputate, palpitante, încheiate, în generai, 
surprize.

întîlnirile de ieri deschid frumoase perspective 
ției tinerilor fotbaliști din Europa-

Echipa noastră a jucat bine 
2-2 (0-1)

Cit de nedrept poate fi uneori rezultați»! final 
al unui meci de fotbal ne-a dovedit-o ieri, pe 
stadionul Republicii, cel de-al doilea joc al 
cuplajului, R. P. Romînă — Belgia I Pentru că, 
după un meci în care juniorii noștri stăpiniseră 
categoric terenul, jucînd in cea mai mare parte 
a timpului ou linia de fund la centrul terenului 
și raportul de cornere arăta net în favoarea 
noastră, in minutul 70 de joc, tabela de marcaj 
continua totuși să arate... 2—0 pentru Belgia 11 
Și etan echipa belgiană continua să se apere 
cu înverșunare și să tragă de timp prin toate 
mijloacele, vedeam cu emoție perspectiva unei 
«îfringeri. fată însă, că pînă la urmă, eforturile 
juniorilor noștri și-au găsit o parțială răsplată 
și ei au reușit să egaleze, rezultat care 
cum — ne nedreptățeț te.

pentru zilele următoare ale competi-

doar 
cu Belgia

în repriza secundă

Cum se explică însă existența acelui 2—O 
pentru Belgia, aflat la un. moment dat pe ta
bela de marcaj ? Fără îndoială că una din pri
mele explicații o constituie golul căzut chiar 
în minutul 2 de joc, cînd — la o lovitură li
beră — Adamache a intervenit defectuos, a scă
pat balonul din brațe și Beurlet a reluat ușor, 
în plasă, de la cîțiva metri. Acest gol neaș
teptat a tăiat parcă elanul jucătorilor noștri, 
oare au început să acționeze nervos, precipi
tat A doua explicație o constituie lipsurile evi
dente din jocul echipei noastre. Intr-adevăr, în

(Continuare in pag. a S-ai

RADU URZ1CEANU

Portarul belgian Dar
denne a plonjai inutil. 
$utul plasat al lui So
rin Avram a fost im- 
parabil, Este primul gol 
al echipei noastre in 

meciul cu Belgia

Foto: T. Roibu
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DUPĂ PRIMA ZI

omina R. P. Polonă 2~O la tenis

în sala Floreasca, prin des- 
irarea întîlnirii dintre re- 
ten tativele de seniori și de 
ret ale țării noastre. După 
i era de așteptat, seniorii 
dominat aproape in perma- 
ță, cîștigind fără emoții cu 
■ui de 89-62 (46-28).

Pe un timp splendid, prima zi 
a întîlnirii de tenis dintre repre
zentativele R.P. Romîne și R. P. 
Polone s-a încheiat cu scorul de 
2—0 pentru sportivii romîni, care 
nu au pierdut nici un set.

O menjiune specială merită 
Constantin Năstase, care a repur
tat o victorie pe deplin meritată 
în fa(a campionului polonez Ga
siorek cu 6—4, 6—2, 6—3. 

Tenismanul nostru a fost supe
rior adversarului său în toate com
partimentele. El a fost un ade
vărat „perele", respingînd cu a- 
dresă mingile lui Gasiorek, a lo
vit mai rapid de pe fundul tere-

nului, a servit puternic sau liftat 
și a venit prompt la fileu, ter- 
minînd acțiunile cu voleuri reu
șite. In plus, C. Năstase a arătat 
o dîrzenie deosebită, luptînd pen
tru fiecare minge.

Gasiorek a încercat să dea ri
posta cuvenită însă e-1 nu a pu
tut ține pasul învingătorului său.

Eforturi lăudabile de a opune 
o rezistentă cit mai onorabilă a 
depus Orlikovski în partida ou 
campionul romîn Ion Țiriac. Și 

această întilnire însă, superio.în

de dublu și întîlnirea de simplu 
cu Gasiorek.

Orlikovski a jucat curajos, s-a 
mișcat bine în teren și a plasat 
deseori mingi cu multă precizie.

In afara întîlnirii interechipe, 
s-a desfășurat partida Criștea — 
Jamroz: 7—5, 6—2, 4—6, 5—7, 
3—3. La acest scor întrecerea s-a 
întrerupt din cauza întunericului, 
ea urmind să continue azi. To< 
astăzi va mai avea loc de la ora 
16 întîlnirea de dublu Țiriac, 
Mărmureanu — Gasiorek. Orlikov-

a condus corect următoarele 
formații : 
Bott—Wruck, 
Naumann, 
Rentzsch, 
GRECIA : 
topantelis, 
Vertsoniș,
poulos, Simigdalas. Papaema- 
nuel, Bedes, Pomonis.

CLUJ 20 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — Un mare 
număr de spectatori a ținut 
să asiste la primele jocuri pe 
care tinerii fotbaliști partici- 
panți la Turneul U.E.F.A. le-au 
susținut în localitate. For
mația R. D. Germane, mult 
mai masivă, și-a valorificat plu
sul de forță în duelurile direc
te, în timp ce echipa Greciei, 
cu jucători mai tehnici, mai 
subtili, a combinat mai frumos 
dar s-a pierdut in marginea ca
reului de 16 m, unde a ezitat 
să tragă, ceea ce a ușurat mult 
sarcina apărării echipei R. D. 
Germane, învingătoare cu sco
rul de 3-2 (1-1).

După o primă repriză în care 
juniorii greci au deschis scorul 
la capătul a 30 de minute de 
dominare, prin Bedes (min. 34), 
iar tinerii fotbaliști germani au 
egalat în ultimul minut prin 
Queck — la reluare lucrurile se 
schimbă. Formația R. D. Ger
mane atacă mai susținut, reu
șind să înscrie două goluri în 
opt minute prin Schroter (min. 
44) și Rentzsch (min. 52). Ju
niorii greci reduc din diferență 
prin Simigdalas în min. 56.

Arbitrul N. Mihăilescu (R.P.R.)

R. D. GERMANA : 
Schumm, O turn— 

John—Schroter, Polz, 
Queck, Polyfka; 

Dionyssiadis - Kon- 
Balopoulos, Milissis- 
Barbalias — Anasto-

! Miine, la București se joacă 
pe stadionul „23 August"

Deoarece cererea de bi
lete pentru cuplajul de 
miine din cadrul Turneului 
U.E.F.A. (R.F.G.-Belgia și 
România — Portugalia) este 
mane, aceste două partide, 
programate inițial pe sta
dionul Republicii, se vor 
disputa pe stadionul „23 Au
gust", la orele anunțate (15 
și respectiv 16.45).

In mod excepțional, la 
acest cuplaj nu se ține sea
mă de numerotarea locu
rilor. Sint valabile și bile
tele puse în vînzare pentru 
stadionul Republicii.

și R.P. Polone înaintea 
Foto: Gh. Amuza

După campionatele europene leroviarc de popice

rivesc cu încredere „mondialele
opicarii romîni, care au re- 
.entat cu cinste pe sportivii 
viari din țara noastră la ac
ele campionate europene, au 
mit în Capitală joi seara. îm- 
iișari, flori, entuziasm și mul- 
multe felicitări adresate celor 
: au luptat cu ardoare pentru 
ia sportivă a patriei.
- Locul II obținut în clasa
tul pe națiuni la europenele 
>viarcy ne-a spus prof. Gh. 
nzeti. antrenorul echipei noas- 
e de bun augur pentru „num

ele* din septembrie. Pe arena 
huarzdPeiss-Westbahn" am a- 

de înfruntat selecționate în 
ț cui figurat cel puțin 2—3 
itori cu renuuie international.

Sint bucuros că am reușit să 
menținem prestigiul cucerit pe 
rena internațională.

Austriecii au prezentat tot 
au mai bun. In plus au fost 
vantajați și de faptul că au jucat 
pe piste binecunoscute de ei și 
ale căror particularități au fost 
greu descoperite de celelalte re
prezentative. Prima pistă a dat 
mult de furcă tuturor jucătorilor 
fi aș putea spune că Petre Purje 
nu a devenit campion european 
numai din cauza ei. Austriacul 
IP. Grots, care a cucerit titlul,

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a 3-a),

On frumos succes al șahului nostru feminin

Margareta Perevoznic, campioană 
internațională a R. P. Polone

Echipele de tenis ale R.P. Ro mine 
începerii întrecerilor.

ritatea evidentă a jucătorului nos
tru și-a spus cuvîntul, Țiriac ob- 
ținînd victoria
6—4. Țiriac a oondus cu autori
tate acțiunile, mai ales spre fi- 
nalurile de set. Cîștigătorul nu a 
folosit insă întreaga gamă a po
sibilităților 
de dorit ca

cu 6—2, 6—2,

sale, ceea ce este 
să vedem ia meciul

ski 
ciul

Duminică de la ora 9 se va 
disputa partida G. Năstase — 
Orlikovski, Ia ora 11: Țiriao — 
Gasiorek și meciul de antrena
ment D

Toate 
renurile

și în afară de concurs, me- 
C. Popovici—Jamroz.

Viziru — Jamroz. 
întîlnirile au loc pe te- 
de la Progresul.

C. COMXR.NISCHI

Campionatul internațional fe
minin de șah al R.P. Polone 
s-a încheiat cu un mare suc
ces pentru reprezentanta noa
stră
MC. Ea s-a clasat pe primul 
loc.

MARGARETA PEREVOZ-

la egalitate cu Karakas, 
dar cu un punctaj al coefici
enților (Sonneborn—Berger)

mai bun. Perevoznic a ciști- 
gat 11 partide, a remizat pa
tru, fiind singura participantă 
neînvinsă a competiției. De 
remarcat că tinăra noastră 
șahistă a întrecut-o fa partidă 
directă pe principala sa con
curentă la primul loc, Karakas. 

I Printre învinsele sale se ng-

mără, de asemenea, multipla 
campioană a Iugoslaviei, La- 
zarevici, și cea mai bună ju
cătoare poloneză, Jurcinska. 
Margareta Perevoznic confirmă 
astfel excelentele rezultate ob
ținute in ultima vreme, de- 
monstrind in jocul său pregă
tire științifică, inventivi ta le, 
dirzenie și multă maturitate. 
Un succes remarcabil pentru 
care merită toate felicitările.

lată clasamentul final: PE- 
REVOZNIO (R.P.R.) 13 p.,
Karakas (R.P.U.) 13 p., Laza- 
revici (R P.F.l.) și Jurcinska 
(R.P.P.) 10*/j p. In continuare 
s-au clasat celelalte jucătoare 
poloneze, __________________



piei oare- 
tranchiu-

(1—2), revenire (3—4). Se execută
4—6 ori spre fiecare parte.

Ex. 6. — Stînd cu mîinile pe șold 
sărituri ca mingea cu depărtarea I

sus înainte jos la vîrfurile 
lor cu îndoirea, accentuată a 
lui înainte (1), arcuire (2), revenire (3) 
și pauză (4). Se execută de 6—8 ori.

Ex. 4. — Culcat cu brațele lîngă 
carp: îndoirea și întinderea alternati
vă a picioarelor, imitînd pedalarea pe

gimnastica de înviorare

pedalări.

S-a dat startul în proba rezervată juniorilor...
ii ), 
in-

Cl—2), revenire cu mîinile 
cu aplecarea capului și 
îndoire a trunchiului îna- 
Exercițiul se repeta de

5. — Șezind cu picioarele întin- 
depărtate, miinile pe genunchi,Ex. 2. — Stînd cu mîinile pe șold : 

îndoirea piciorului sting la piept 
întinderea lui înainte (2), din nou

Ex. 
se și 
spatele drept : răsucirea trunchiului 
spre stingă cu așezarea miinilor pe 
dușumea cît mai mult la spate (1—2), 
revenire (3—4). Aceeași spre dreapta

sus cu ridicarea pe virfuri și exten
sia corpului 
pe creștet 
cu o ușoară 
inte (3-4). bicicleta. Se execută 2—3 serii de rate 

10-15

Ex. 1. — Stînd cu mîinile încleștate
întinderea

8—10 ori. (Le întinderea brațelor pri
virea urmărește miinile).

Noi campioni
• In incinta bazei sportive Combi

natul Poligrafic București s-a desfă
șurat crosul „Să întimpinăm 1 Mai", 
finala raionului „30 Decembrie". S-au 
prezentat 98 de concurenți și concu
rente. De remarcat numărul mare de 
junioare prezente la start: 40 partici
pante. Iată primii clasați: JUNIOARE: 
I. Elena Andrici (F.R.B.), 2. Georgeta 
Căpitănescu (Șc. prof, conf.), 3. Petra 
Ceontu (F.R.B.), 4. Maria Caproș (Să
nătatea), 5. Maria Dumitrache (Gale- 
nica). SENIOARE: 1. Irina Bacinschi 
(Șc. sanitară). 2. Alexandrina Diaco- 
nescu (Șc. prof, conf.), 3. Mariana 
Bratu (P.T.T.), 4. Aurora Guga (Să
nătatea), 5. Ana Căpitănescu (Șc. sa
nitară). JUNIORI: 1. O. Daradici 
(P.T.T.), 2. R. Deneș (Sănătatea), 3. 
M. Proș (Șc. teh. fin.), 4. M. Șinde- 
iaru (Sănătatea), 5. Gh. MihăUă 
(P.T.T.). SENIORI: 1. Șt. Savu (Acad. 
R.P.R.), 2. I. Cîrșmaru (I.C.S.I.M.), 
3. Gh. Teodorescu (Șc. teh. fin.), 4. 
Gh. Oprescu (Prototip), 5. D-tru Mi- 
hăilă (P.T.T.).

N. TOKACEK-coresp.

DAN MUNTEANU 
ți GH. lANOVICI coresp

niori: l.V. Mihorciuc, 2. V. Bighm. 
Junioare: 1. Mariana Andreescu, 
Viorica Vlasa. Senioare: 1. Vkx 
Vlasa, 2. Mariana Andreescu.

apropierea picioarelor. Se execută 
3—4 ori cite 8 timpi.

,CUPA SFATURILOR POPULARE 
REGIONALE" LA VOLEI

CAMPIONAT INTERȘCOLAR 
DE FOTBAL

• Pe un traseu din împrejurimile Tdoirea lui la piept (3), coborîrea picio- 
stadionului Tineretului din Timișoara I rului (4); aceiași exercițiu executat 
s-a desfășurat faza pe club a tradițio- >cu piciorul drept. Se execută de 4-5 
nalei întreceri crosul „Să intîmpinămN ori cu fiecare picior.
1 Mai". Au fost obținute următoarele}
rezultate : juniori; 1. Simion Pop (Șc.l Ex. 3- — Șezînd cu picioarele întin- 
m. nr. I), 2. William Sos (Șc. m. nr.
3), 3. Ditter Reicholtz (Șc. m. nr. 1 ),<
4. Mihai Bota (Șc. muzică), 5. Pavel 
Radu (Șc. med. nr. 3), 6. Octavian) 
Malovschi (Șc. m. nr. 1); junioare:
1. Violeta Stratulat (Șc. m. nr. 4), 2.’ 
Elena Lazăr (Șc. m. nr. 4), 3. Cor-( 
nelia Rancov (Șc. m. nr. 4), 4. Aurelia 
Todinca (Șc. m. nr. 4), 5. Maria Pan-f 
dele (Șc. m. nr. 1), 6. Irina Bogrej 
(Șc. m. nr. 4). „C se, cu mumie sprijinite m spatele 

F. GROZESCU-coresp. \capului ; ducerea brațelor din înapoi

Intre 29 aprilie—2 mai, la Brașov 
va avea loc prima ediție a „pupei 
sfaturilor populare regionale'^ la vo
lei masculin și feminin, organizată 
cu scopul angrenării salariaților sfa
turilor populare regionale in activita
tea sportivă. Organizatorii au primit 
confirmări de participare din partea 
sfaturilor populare regionale Bacău, 
Banat, București, Dobrogea, Galați, 
Hunedoara, Maramureș, Oltenia. Plo
iești și Brașov.

Amatorii de fotbal din Vatra Dq 
neî au aplaudat frumoasele meciti 
disputate în cadrul campionatului i 
terșcolar, faza raională. Iată ' 
tele: Școala minieră—Școala for 
stieră 2—I, Școala minieră—Școa 
medie 3—1.

Gheorglie loanovici coresp.

Petru Târnă
secretarul A.S. Poiana Brașov

CONCURS DE TIR LA TIRGOVIȘTE

LA FILIASI S-A ÎNCHEIAT ETU 
RAIONALA A CAMPIONATULUI 

DE ȘAH

Carnet de reporter

încă un drum, încă o casă...
(B.R.P.R.), 2. Maria

(S.P.C.), 3. Ștefania

• Zilele trecute tinerii și tinerele 
din raionul V. I. Lenin, din Capitală, 
și-au disputat întiietatea în cadrul 
etapei raionale a crosului „Să întirfr 
pinăm 1 Mai". întrecerile au avut Ioc 
în incinta stadionului Progresul. Iată 
rezultatele tehnice: JUNIOARE: L Ta
mara Nicula 
Constantinescu
Nică (S.P.C.). SENIOARE: 1. Mioara 
Necula (Intrep. 7 Nov.), 2. Elena Ne- 
goescu (S.P.C.) , 3. Floarea Voinea 
(S.P.C.). JUNIORI: 1. Cornel Feodo- 
tov (Sc. prof. UCB), 2. Mihai Drăgoi 
(S.P.C.), 3. Constantin Daneș (Șc. 

prof. UCB). SENIORI: I. Constantin 
Manoilescu, 2. Marin Braboveanu, 3.. 
Grigore Voicu.

NICOLAE D. NICOLAE-coresp.

• Cu prilejul cetei de a doua etape 
a crosului „Să întimpinăm I .Mai", în 
raionul Vatra Dornei au fost obținute 
următoarele rezultate: Juniori: 1. Vi- 
cențiu Mihorciuc, 2. Gh. Obadă. Se

Nci asociații sportive
• Recent, în orașul Cimpulung- 

Muscel a luat ființă o asociație spor
tivă organizată pe lingă școala de 
conducători-auto din localitate. Noua 
asociație sportivă, Steaua, numără în 
prezent 1350 de membri UCFS, care 
își desfășoară activitatea în cadrul 
secțiilor de fotbal, volei, șah, tenis 
de masă și haltere. (Viorel Popescu 
— coresp.).

căldurile. Și
_  I.T.B. mai am 

o bucala bună de mers. în fiecare zi • 
fi forfota asta de mașini pe șoseaua 
Giurgiului ? Cred că in fiecare zi. S-au 
făcut atitea întreprinderi industriale pe 
aici I... Ei, nu, te pomenești că „Tatra* 
aia mare a oprit să mă ia pe mine. Ți-ai 
găsit, are o căruță în față I Ba, uite că 
șoferul îmi face semn să mă urc...

— .tșa-i că nu mai mă cunoști, tova
rășe reporter ?

— Vă cunosc' — răspund încurcat — 
dar nu știu' de unde să vi iau...

— la mă de, pe stadionul Tineretului. 
—Din drțptul sectorului de aruncări?

— De-âcbto, frate. Nu urci ?
— fia. dli; Ce'fac. nea Mușatescule ?
— Bină, duc uni apartament în oraș 1... 

f-ncrez.. aici, la întreprinderea de prefa
bricate din * beton „Progresul** și car 
toată ziua case: sufragerii, dormitoare, 
bucătării, 'băi... Cum e planul. Fumezi?

— Mulțumesc. De greutate te-râ lăsat? 
—Fu ? Ia privește tn urmă să vezi 
igreutatef am pe remorcă ! Cât zici

Gata, aa început 
pînă la prima stație

cu un șofer fruntaș care în cinstea zilei 
de I Mai S-a angajat să transporte în 
fiecare zi 10 tone peste plan.

— Greșeala-i a mea că nu te-ani în
trebat de unde, vii. Ai fost pe la între
prindere

— Acolo mi-a spus doar de angaja
mentul colectivului de muncitori luat în 
cinstea zilei de 1 Mai: „îndeplinirea 
planului de producție cu trei zile înainte 
de termen*.

— Atunci de Unde știi ?
— De la panoul' de onoare... Am văzut 

printre ceilalți frurltașî în întrecerea 
cialistă ș.î‘pe Ni'cblae' MușâtescU.

— Nu fiic ett ’bine cînd nli iau 
nimeni în mașină ?.,.

să-

pe'.

Pe poligonul din Tirgoviște s-a 
disputat un concurs de tir, la care au 
luat parte șase formații. Pe echipe 
victoria a revenit trăgătorilor de la E- 
rupția Tirgoviște, urmați de Metalul 
Tirgoviște și Minerul Șotîrrga. fată 
primii trei clasați Ia probele indivi
duale: seniori: I. C. Avramescu 
(Erupția Tirgoviște), 2. P. Nicolescu 
(Metalul Tirgoviște), 3. M. Constan
tin (Erupția Tirgoviște); senioare: 1. 
Florica Moisescu (Progresul Tîrgo- 
viște), 2. Virginia Petre' (Erupția 
Tirgoviște), 3. Eugenia Stanciu (Me
talul Tirgoviște) ; juniori: 1. Viorel
Văleanu (Erupția Tirgoviște), 2. Du
mitru Mitroi (Metalul Tirgoviște), 3» 
G. Teodorescu (Turbina Doicești) ; 
junioare: I. Cecilia Degeratu (Mine
rul Șotînga), 2. Nicoleta Cristea
(Mineriși Șotînga), 3. wiria Bă>lă- 
șescu (Trainica Pucioasa).

Optimile de finală ale campion 
tului republican masculin la șJ 
(etapa raională) s-a bucurat de 
largă popularizare și a fost bine d 
ganizat. Primul loc a revenit lui Șl 
fan Furgină cu ll’/j p. urmat | 
Victor 
ceasta 
îniîlnit 
vîrstă 
loc.

Eremia cu 10 p. Tot cu 
ocazie, la mesele de șah s- 
și copiii. Irinel Popescu.

de 11 ani, s-a clasat pe prim

Nico+ae Gris tocea — coresp.

COMPETIȚII ȘCOLARE LA ROȘIO 
-»

In cadrul campionatului region 
de tenis de masă pentru copii, eta; 
raională a fost ciștigată de pionier 
Dumitru Teodor de la 
nr. 2 Roșiori. La fete, 
revenit pionierei Elena 
la aceeași școală. La
au participat 36 de copii, ciștigăfi 
ai competiției anterioare pe școai

Al. C, Popescu șl 
T. Negulescu coresp

școala mei 
primul loc 
Cîmpeanu 
aceaslă eta

• Elevii și salariații căminului „9 
Mai" din Bușteni au participat nu de 
mult la ședința de constituire a aso
ciației lor sportive. Cei 160 de tineri 
care s-au înscris în această asocia
ție au primit carnetele de membri ai 
UCFS, treeînd în perioada imediat 
următoare la organizarea unei fru
moase activități în diferite sporturi. 
De mult succes s-au bucurat în rîn- 
durile membrilor acestei asociații spor
tive antrenamentele de schi. De ase
menea, o vie activitate se desfășoară 
și în secțiile de handbal, fotbal, at
letism și volei. Printre ultimele reali
zări ale acestei noi asociații sportive 
se poate 
gimnasticii de 
practică de cei 260 de elevi ai școlii. 
(L. Anton — coresp.).

menționa și introducerea 
dimineață care se

ce .... ...... .......
că are.?,

— Știa eu...
— 30 de tone !
— Record, nea Mușatescule I
— Record, pe naiba ! Crea că la 

blocurile de locuințe din Vatra Luminoasă 
sau Floreasca Uram mai puțin ? Alta-i 
performanța, reportere: atunci duceam 
într-o cursă un perete desfăcut în 
de cărămizi. Acum duc 3—4 pereți 
făcuți. Cu instalație electrică cu 
Pricepi, aici 
s:ar fi ridicat tn timp 
din Pieptănari, Crivița, 
magistrala Nord-Sud ?

— Unu fără zece.
— La unu m-a$teaptă 

else, l-ai văzut monttnd ? Ia eu maca
raua panourile de urechi, le ridici piuă 
la etajul unde lucrează fi ctt ai zice 
peste le-au și sudat mustățile. îi cu
noaște tot cartierul. Au montat sute de 
apartamente. Dacă vii duminică pe sta
dionul nostru, ți-i arăt. Iți fac cunoș
tință și cu fotbaliștii noștri.

— Cu cine ? Cu mecanicul Gheorghe 
Strătilă, cu strungarul Ion Munuc, ca 
Constantin Spirescu ?

— Cu cine vrei. Toți sini fruntași 
în întrecerea socialistă.

— Știu. Fi-mi, dacă vrei, cunoștință

ți .e, progresul !... Altfel 
record blocurile 
sau cele de pe 
CU ai ceasul ?

băieții lui Frăn

Miau Avanu — coresp.V. TOFAN

Primăvară !... Pe aleile, bătrinului Cișmigiu ca fi pe apele lacului este din nou animație. 
Imo; T.



fră record de participant-100! —la finala 
campionatului republican universitar

Călăreții romim pe locuri fruntașe 
în concursul de la Nisa

Izi după-amiază și mîine dimi- 
bazinul Floreaisca găzduiește 

pi mare concurs studențesc de 
I al anului: finala campionatu- 
hublican universitar, 
bloarea concursului este ilustra- 

mai bine de cifra participan-

ților — aproape 100 ! Pe blocstarturile 
bazinului Floreasca vor putea fi văzuți 
„la lucru” cei mai valoroși studenți 
înotători din întreaga țară, campioni 
ai centrelor universitare respective.

Comisia organizatoare a definitivat 
programul finalei, care arată astfel :

festivitate
m
m
m
m
In
va

• Ziua I : ora 18.30 
de deschidere ; de la ora 18 45 : 100 
liber băieți, 400 m liber fete, 400 
bras fete, 100 m delfin băieți, 100 
spate fete, 200 m bras băieți, 4x100 
liber băieți, 4x100 m 
încheierea programului 
avea loc și un meci de 
lecționatele centrelor 
București și Cluj.

• Ziua a 11-a : începînd de Ia ora 
10 — 100 m liber fete, 400 m liber bă
ieți, 200 m bras fete, 100 m bras băieți, 
100 m delfin fete, 100 m spate băieți, 
4x100 m liber fete, 4x100 m mixt bă
ieți, meci de polo (revanșă) între se
lecționatele centrelor universitare 
București și Cluj. In completarea pro
gramului, sărituri artistice executate 
de componenții lotului republican.

mixt fete, 
primei zile 
polo între se- 

universitare

Cupa [Jiiiaiiia-1 la polo

Ecnipa Steaua învingătoare

- candidatele la titlul de campioană republicană universitară, edifia 1962, 
mură și una din specialistele tării noastre la stilul „delfin" — studenta 
r« Rotaru (I.C.F.). Fotoreporterul nostru, Ion Miliăică a surprins-o in 

timpul unui concurs de pregătire.

Programul turului 
pionatului republican de polo

ETAPA 1 — 29 APRILIE ETAPA A VII-A — 27 MAI
pul București — Știința Cluj
ia Linii Timișoara — Steaua Buc.
Buc. — C.S.M. Crișana Oradea 

Tg. Mureș — Rapid București 
ad — Dinamo Buc. (la București)

ETAPA A II-A — 3 MAI

București — Progresul Buc. 
[Crișana — Știința Cluj 
București — Industria Linii Timiș. 
» București — Știința București
Tg. Mureș — I.C. Arad

ETAPA A III-A — 6 MAI
Iul București — Rapid București
I) București — C.S.M. Crișana 
București — I.C. Arad
Tg. Mureș — Știința Cluj
Buc. — Industria Linii Timiș.

ETAPA A IV-A — 10 MAI
p București — Progresul București 
București — I.C. Arad
Tg. Mureș — C.S.M. Crișana 
București — Știința București 

ia Linii Timișoara — Știința Cluj
ETAPA A V-A — 13 MAI

Progresul București — I.C. Arad
C.S.M. Crișana — Ind. Linii Timișoara

ETAPA A VIII-A — 7 IUNIE

Progresul București — C.S.M. Tg. Mureș 
Știința București — I.C. Arad
Dinamo București — Ind. Linii Timiș. 
Rapid București — Știința Cluj
Steaua București — C.S.M. Crișana

ETAPA A IX-A — 8 IULIE

Progresul București — Știința București 
C.S.M. Tg. Mureș — Ind. Linii Timișoara 
Știința Cluj — I.C. Arad
Dinamo București — Steaua București 
C.S.M. Crișana — Rapid București

A luat sfî-rșit competiția echipelor df 
polo din Capitală dotată cu *Cupa Dina- 
mo*. Victoria finală a revenit formației 
Steaua. care în ultimul joc a întrecut 
pe Dinamo 
1-1, 
prize 
priza 
3—2, 
ratat prin Rusu o lovitură de la 4 metri
— să egaleze prin Mihăilescu : 3—3. 
Apoi, jucătorii de la Steaua mai mar
chează de" două ori, în timp ce dinamo- 
viștii nu mai înscriu decît o dată. Ul
tima repriză aparține tot sportivilor de 
la Steaua, care mai marchează de două 
ori prin Firoiu, iar în ultimul 
Zahan pecetluiește scorul final : 
pentru Steaua.

Arbitrul E. Beniamin a condus 
următoarele formații : STEAUA : Chețan
— Firoiu. Alexandrescu, Ncacșu. Chi- 
dali. C. Marinescu. Culineacj Miu. T»tli: 
DINAMO : Frățilă — Zahan, Mihăilc»- 
cu, C. Rusu, A. Popescu, Lengyel, Grin- 
țescu, Kroner, Cojocaru.

In celelalte meciuri 
următoarele rezultate : 
C.S.S. 5—5 (1—0, 2-2. 1—6. 1—3) ;

cu scorul de 7—5 (1—1, 
3—2. 2—1). în primele două re- 
a fost egalitate perfectă. în re- 
a 3-a, Steaua ia conducerea cu 
pentru ca Dinamo — după ce a

NISA (20 prin telefon). — In proba 
de ștafetă pe națiuni Pinciu cu Bîr- 
san și Langa cu Rapsod au ocupat 
locul 4, dasîndu-se înaintea puter
nicelor formații ale Braziliei, R.F.G., 
Belgiei, Angliei etc. Proba a revenit 
în cele din urmă echipei italiene, for
mată din P. D’Inzeo și Mancinelli.

O luptă îndîrjită s-a dat ki cadrul 
probei dotată cu Marele Premiu al 
orașului Nisa, la capătul căreia a ieșit 
învingător din nou D’Inzeo. Repre
zentanții noștri Langa și Pinciu, cu 
Rubin și Bîrsan, au reușit să se cla
seze la egalitate de puncte (4) cu 
călăreți de valoare mondială ca Man- 
cinelili, Pesoa 
(Franța) etc., 
respectiv 14.

Un rezultat
nostru reprezentant Andrei Costea 

calul Diavolo, care deși debutant 
concursurile hipice internaționale, 
întrecut în proba dotată cu pre- 

„Alpilor maritimi' 
Mancinelli, 
cu 0 p. pe 
cucerit 
Rock.

După 
un loc

(Brazilia), Durand 
ociipînd locurile 13 și

bun a obfinut și fână-

premiul Monaco, Vasile Pincîoi cu 
Clasic întrece pe D’Inzeo, D’Oriola 
ț-a. în proba dotată cu premiul 
„Coasta de Azur" și se clasează pe 
tociri 5 cu 0 p. Ja 2 secunde dife
rență de italianul Mâncmelli, cîști- 
gătorul întrecerii. Bărbuceanu cu Ro
bot ocupă în această probă locul 10 
cu 0 p.

Proba de eliminări succesive pri
lejuiește o nouă dispută între Pinciu 
cu Clasic și Mancinelli. Doborind 
ultimul obstacol, călărețul nostru se 
clasează și de această dată pe locid 
5, imediat după Barker (Anglia). 
Pînă la terminarea concursului, călă
reții romîni vor mai lua startul în 4 
probe dintre care 2 cu clasamente 
pe națiuni.

JOCURILE AMINATE

ETAPA A V-A — 22 fUNIE

Știința București — Știința Cluj
C.S.M. Tg. Mureș — Steaua București 
Dinamo București — Rapid

ETAPA A VI-A — 23

București
IUNIE

București

tot

ce

niinul
7—5

corect

s-au înregistrat
Progresul —

Știința — R apid 5—4 (2— I, 0--2,
0—0, 3-1). Clasament f ini 1

1. Steaua 5 5 0 0 37:13 10
2. Dinamo 5 4 0 1 45:18 8
3. Știința 5 3 0 2 31:22 6
4. C.S. Șcplar 5 1 1 3 12:30 3
5. Rapid 5 1 0 4 18 25 2
6. Progresul 5 0 1 4 17:43 1

pe D’Oriola, 
Richter ete., clasîndu-se 

locul 10. Primul loc a fo$t 
de D’Inzeo cu ca ltd The

a ratat în ultimul moment 
fruntaș în proba dotată cu

CONCURS HIPIC 
IN CAPITALĂ

Astăzi, de la ora 15.30, și mîine 
dimine>ață de la ora 10 va avea loc 
pe baza hipică din Calea Plevnei im 
nou concurs hipic la care vor lua 
parte călăreții din cluburile Steaua, 
Dinamo și Știința și cei din lotiri 
republican de juniori și tineret

Sportivii noștri
privesc cu încredere „mondialele"

nu este mai valoros decît jucătorul nos
tru. Fără discuție, cele 913 popice dobo
rî te vorbesc de la sine despre com
portarea lui. S-a clasat pe locul trei 
in urma austriecilor W. Grois și F. 
Sojak la o diferență de 25 și res
pectiv 3 puncte. Dacă nu ar fi tras pe 
pista aceea defectă șapte bile la un 
mărginaș, am fi adus cu siguranță titlu! 
la București.

— în afară de Petre Purje, care au 
fost următorii performeri ai echipei 
noastre ?

— Aș vrea mai întîi să spun că din- 
tr-o defecțiune de organizare primul nos-

reușit să refacă
și în final să ajungem pe

tru jucător nu a dat randamentul obiș- 
unit, fiind handicapați astfel de la în
ceput. Dovedind o mare putere de luptă 
următorii jucători au 
„terenul*
locul doi, în mod special vreau să re
marc /x» Dumitru Ivanciu care a jucat 
pe un post de mare răspundere (ultimul) 
și a reușit să mențină avansul luat. O 
comportare frumoasă au mai avut Ch. 
Ajidrei și Cornel Antonescu.

— Cîteva cuvinte despre selecționatele 
pe car? le-am învins.

— Mi-au plăcut reprezentativele R.D.Q, 
și R.P.U. în general, echipele pârtiei- 
pante au fost de forțe sensibil egale.

sul Buc. — Industria Linii Timiș, 
ad — C.S.M. Crișana

ETAPA A VI-A — 20 MAI

Crișana — Progresul București 
ia Linii Timișoara — I.C. Arad

Steaua București — Rapid 
Dinamo București — Știința Cluj
Știința București — C.S.M. Tg. Mureș

ETAPA A VII-A — 24 IUNIE

Dinamo București — C.S.M. Tg. Mureș 
Rapid București — știința București 
Steaua București — Știința Cluj

• •

uri interesante in campionatul masculin

Cit mai multe excursii de mase!

keriie care vor avea loc la 
I acestei săptămîni în 
natelor republicane de hand- 
nt importante în lupta pentru 
rea în turneul final. După 
e poate ușor observa din cele 
clasamente. în disputa pentru 
ea primelor două locuri, care 
eptul de participare la turneul 
sint angajate foarte multe e-

cadrul

prima serie, trei dintre forma- 
:are aspiră la locul secund 
ăria Teleajen, Steaua București 
?pid București) susțin jocuri 
în deplasare. Cea mai dificilă 
ie o au echipele bucureștene 
întîlnesc două formații care 

să evite zona retrogradării: 
pe Știinfa Galati și Rapid pe 

o Bacău. In cealaltă serie sint 
mate, de asemenea, meciuri 
ante: Știința Timișoara — Ra- 
I>. Mureș, Dinamo Brașov—

Sibiu și Știința Petroșeni—

C.S.O. Craiova. Toate aceste . întîl- 
niri au un caracter hotăritor în lupta 
pentru ocuparea primelor locuri in 
clasament.

Tot la handbal în 7 se va disputa 
și cea de a doua etapă a întrecerii 
rezervate echipelor feminine. După 
primele partide s-a putut remarca un 
lucru îmbucurător: majoritatea for
mațiilor s-au prezentat bine pregă
tite. Comportări frumoase au avut 
Tractorul Brașov și C.S.M. Sibiu care 
se anunță, de fapt, principale preten
dente la victoria finală. De aseme
nea, poate fi subliniat ca un fapt 
pozitiv, preocuparea antrenorilor de 
a promova in aceste jocuri multe 
elemente tinere.

In grija lor părintească pentru să
nătatea și recrearea oamenilor mun
cii, partidul și guvernul au asigurat 
condiții din cele mai bune pentru o 
largă dezvoltare a turismului. Ex
cursiile in masă, de mii și mii de oa- 

diferite 
în noile 
tot mai 
că pe

iși ciștigă noi 
oamenilor

mpionatele școlare
i 23 aprilie vor incepe întrecerile 
)e Capitală a campionatului re
in școlar la handbal in 7. Vor 
pa campionii raionali (băieți și 
întrecerile se vor desfășura luni, 
iri și vineri de ia ora 17. Pro
file sint afișate la sediul Școlii 
te de elevi nr. 2.

I
SERIA I

CLASAMENTE, CAMPIONATUL__cu~~; ~~ in 7MASCULIN DE HANDBAL

1. Dinamo București 9 9 0 0 195:108 18
2. Rafinăria Teleajen 9 6 0 3 149:137 12
3. Steaua București 9 5 1 3 163:148 11
4. Rapid București 9 5 0 4 143:153 10
5. Știința București 9 4 0 5 143:138 8
6. Tractorul Brasov 9 3 2 4 155:173 8
7. Dinamo Bacău 9 1 1 7 149:202 3
8. Știința Galați 9 1 0 8 139:177 2

SERIA A II-A
1. Tehnometal Timișoara 9 7 0 2 193:150 14
2. C.S.O. Craiova 9 6 0 3 152:131 12
3. Rapid Tg. Mureș 9 5 0 4 182:159 10
4. Știința Timișoara 9 5 0 4 157:149 10
5. Voința Sibiu 9 5 0 4 172:174 10
6. Știinta Petroșeni 9 4 0 5 140:157 8
7. Dinamo Brasov 9 3 0 6 132:149 6
8. Unirea București 9 1 0 8 143:202 2

meni, în afara orașului, în 
locuri istorice, la munte sau 
centre industriale au devenit 
numeroase, confirmind faptul 
zi ce trece turismul
simpatizant) in rindurile 
muncii de la orașe șl sate.

Un rol important in dezvoltarea 
turismului de mase și a activității 
competiționale în această ramură il 
au — așa cum a reieșit și din re
centa Consfătuire a COMISII.I CEN
TRALE DE TURISM Șl ALPINISM, 
comisiile de turism de pe lingă aso
ciațiile sportive, raionale și regionale. 
Avînd ca bază de discuții informările 
prezentate de comisiile regionale de 
turism și alpinism din Cluj și Brașov 
și de comisia orășenească București, 
participanții la discuții, președinți ai 
comisiilor regionale, 
etc. au analizat cu 
dere realizările, dar 
lipsurile care mai
domeniu de activitate.

Datorită muncii desfășurate de ma
joritatea comisiilor de turism și alpi
nism din întreaga țară, in anul 1961 
au luat parte la diferite excursii 
peste două milioane de oameni ai 
muncii. Dintre aceștia 10.100 au par
ticipat la concursurile de orientare 
turistică. De mult succes s-au bucura! 
excursiile în cadrul cărora s-au vizitat 
o serie de obiective industriale, locuri 
istorice, lăcașe de cultură etc. In anul

impresiile cu-

Centrale de 
scos in evi- 
din lipsurile 
și din cauză

activiști sportivi 
simț de răspun- 
mai cu seamă 
dăinuie in acest

acordat atenția cuvenită dez- 
turismului de mase. In aceste 
n-a existat o preocupare le- 
pentru organizarea de ex- 

simple și de scurt

consfătuire au fost 
că in munca tor.

sate. In 
Centrală 
întocmit 
care

și-a 
în 
turismul 
excursii

un 
de

în

care a trecut a-a îmbunătățit simți
tor și baza materială, in sensnl că 
s-au construit sau reamenajat nume
roase cabane Utilarea acestora ou 
mobilier nou și alte lucruri gospodă
rești au asigurat condiții confortabile 
excursioniștilor veniți să-și petreacă 
timpul liber la munte.

Dar, cu toate aceste succese, tu
rismul nu a-a dezvoltat peste tot pe 
măsura condițiilor create și a inte
resului pe care acesta il suscită in 
raidul oamenilor muncii de la orașe 
și sate. In unele regiuni ca Suceava, 
lași. Oltenia, Argeș, Maramureș etc, 
nu s-a 
vot tării 
regiuni 
me in ici
cursii cu mijloace 
timp.

Participanții la 
unanim de acord
comisiile de turism și alpinism au 
neglijat promovarea celorlalte ramuri 
ale turismului cum sint cicloturismul, 
mototurismul șl turismul nautic. In 
unele întreprinderi se găsesc nume
roși posesori de biciclete și motoci
clete. O ieșire in comun infr-o dumi
nică dimineața este un lucru cit se 
poate de plăcut și lesne de organizat.

Activitatea turistică nu s-a bucurat 
pretutindeni de o bună popularizare, 
înscrierile pentru participarea la ex
cursii făcindu-se in ultimul moment. 
Comisiile de turism și alpinism de 
pe lingă asociații nu au folosit o 
serie de mijloace eficiente de popu
larizare a turismului, cum ar fi afi
șele la locul de muncă sau articole

la gazeta de perete și la stația de 
amplificare, in care cei ce au fost in 
excursii să povestească 
lese

Consfătuirea Comisiei 
Turism și Alpinism a 
der/ță faptul că multe 
existente au fost posibile
că unele consilii regionale și raionale 
UCFS n-au îndrumat și controlat 
munca comisiilor de turism și alpi
nism, totul fiind lăsat pe seama agen
țiilor O.N.T.

Hofărirea Conferinței pe țară a 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport 
pune un accent deosebit pe dezvol
tarea turismului la orașe și 
lumina Hotăririi, Comisia 
de Turism și Alpinism 
un plan de acțiune, 
toc important il ocupă 
mase. Organizarea de
timp scurt și cu mijloace simple, 
afara orașelor, la care să ia parte 
cit mai mulți oameni ai muncii și 
familiile lor, constituie obiectivul prin
cipal af forului de specialitate. Atin
gerea lui depinde in primul rind de 
telul cum înțeleg să se achite de 
sarcinile încredințate comisiile de pc 
lingă asociații (raionale și regionale), 
îndrumările date de biroul Comisiei 
Centrale in încheierea Consfătuirii pe 
țară ver contribui fără îndoială la 
îmbunătățirea activității turistice, co
misiile regionale primind de această 
dată un sprijin prețios. Rămine ca a- 
cestea să facă treabă cu și mai multă 
răspundere.
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IN PRAGUL UNUI BOSAT
Perioada acumulărilor cantitative 

se apropie de stîrșit. In timpul iernii, 
cursele de alergare pe zăpadă au con
tribuit la sporirea rezistenței, ridica
rea sutelor de kilograme a înzecit 
Torța brațelor, genuflexiunile repetate 
au întărit forța picioarelor. Pe scurt, 
perioada pregătitoare a contribuit din 
plin la îmbunătățirea calităților fizice 
ale gimnaștilor și gimnastelor. S-a 
lucrat mult și în privința însușirii de 
noi elemente grele, s-a finisat tehni
ca mișcărilor la toate aparatele. Re
zultatele acestea le vom vedea cu pri
lejul întrecerilor noului sezon com
petițional.

Bineînțeles, obiectivul principal al 
acestui sezon îl constituie Campio
natele mondiale de la Praga (3-8 iulie). 
Dar pină să ajungă acolo, lotul nostru 
republican va trece prin „filiera" nu
meroaselor concursuri internaționale 
la care va trebui să dea dovadă de o 
formă continuu ascendentă. După 
campionatele noastre internaționale 
care au avut loc cu puțin timp în 
urmă, Bucureștiul va găzdui în zilele 
de 5—6 mai întilnirea R-P. Romină — 
R.D Germană la fete și, tot la această 
dată, echipele masculine ale Berlinului 
și Bucune știului se vor întrece in 
R.D.G. La 20 mai, reprezentativa 
noastră feminină de tineret va întîlni 
pe cea a R.P.F. Iugoslavia la Reșița. 
La inceputul lunii iunie, loturile femi
nine (tineret și maestre) se vor deplasa

Tl.ET.

CONCURSURI... REZULTATE...
București. Pe stadionul Republicii se 

▼a desfășura duminică (de la ora 9,30) 
un interesant concurs cu handicap or
ganizat de clubul Progresul. In program 
figurează probele: 100 m B și F. 400 
bt B și F, 1.500 m B, greutate B și F, 
disc F, suliță B și F, înălțime B.

Reșița. Inaugurarea sezonului în aer 
liber du s-a bucurat de timp frumos. 
Cîteva rezultate : BĂIEȚI : 80 m : G. 
Anton 10,5; 100 m: O. Schimpf 11,8: 
400 m: I. Diaconu 56,0; 800 m: I. 
Bărbuț 2:06,3 ; 90 mg : C. Anton și 
D. Levu 14,1 ; 200 mg: I. Boulescu și 
D. Levu 29,9; ciocan: E. Kiss 45,40; 
FETE: 100 m: F. Grama 13,3; 200 m: 
D. Tundrea 28,4 ; 60 mg : Rw Ardeleanu 
11,6; lungime: F. Grama 4,96. (M. 
BAIER, coresp.).

C Turzii In localitate a avut loc 
meciul dintre echipele Ind. Sîrmei și 
SSE din Beiuș (102—104). Rezultate : 
FETE: greutate: D. Ciceu (B) 10,25; 
lungime: L. Anton (CT) 4,42; înălțime: 
L. Anton 1,38; BĂIEȚI: 100 m: C. 
Tîlnaru (CT) 11,9; lungime: V. Mure- 
șan (CT) 5,96; suliță: B. Valter (B) 
46,05. (P. TONEA, coresp.).

Cluj. Pe un timp nefavorabil a avut 
loc faza orășenească a concursului re
publican pe probe. Cîteva rezultate : 
JUNIORI II: 80 m: J. Chișu 9.9; 
200 mg : L. Mureșan 33,1 ; înălțifne: 
A. Sepșu 1.50; lungime: J. Chișu 5,98: 
disc: L. Balogh 36,53; JUNIORI I: 
100 m: S. Oszlats 11,9; 200 m: S. 
Oszlats 30.2 ; 1.000 m : Z. Dczsi 2:59.0: 
disc: D. Dobay 38,20 ; înălțime: S. 
Kiss 1,60: SENIORI: 100 m: V. Pîrvu 
11,9; 200 mg: B. Ileim 29,6; 400 m: 
T. Ovari 54.1; JUNIOARE II: 60 m: 
D. Loghin 8,5; 100 m: I. Palocsay 
14,1; 300 m: M. Sermezeî 48,7; lun
gime: D. Loghin 4,58; greutate: M. 
Pogăceanu 9,88 ; înălțime : E. Luca 1,33; 
JUNIOARE I: disc: M. Kocsis 28,08; 
greutate: E. Kiss 8.55; înălțime: A. 
Dezsi 1.33. (P. NAGY, coresp.).

SEZON COMPETIȚIONAL
in Italia, unde vor participa la un 
concurg internațional la Pisa. Paralel 
cu aceste întreceri internaționale, gim
nastele noastre fruntașe vor concura 
și la competiții interne și anume la 
campionatul maestrelor (faza pe loca
litate îl martie — 1 aprilie, finala 
26—28 mai la București).

Dar nu au fost uitați nici ceilalți 
gimnaști. După campionatele republi
cane școlare, la inceputul lunii' 
viitoare începe o altă competiție de 
amploare, campionatul de juniori : e- 
tapa pe localitate 5—6 mai, etapa pe 
regiune 19-20 mai și finala 22—24 
iunie la Cluj. Faza pe localitate a 
concursului republican de gimnastică 
artistică și acrobatică va avea loc in 
ziua de 2 iunie.

Iată un program competițional in
tr-adevăr foarte bogat- Sperăm că va 
fi tot așa de bogat și în privința re
zultatelor frumoase. In această pe
rioadă, sportivii și antrenorii noștri 
trebuie să-și înzecească eforturile pen
tru a se prezenta cît mai bine la di
ferite competiții. însușirea corectă a 
tehnicii tuturor elementelor grele, al
cătuirea unor exerciții valoroase și 
executarea lor cu precizie și expresi
vitate — iată sarcini care trebuie să 
preocupe pe toți sportivii noștri, in
diferent de categoria la care concu
rează. De asemenea, participarea in
tr-un număr cît mai mare a tineretu
lui la fazele de mase ale diferitelor 
întreceri trebuie să constituie o preo
cupare permanentă a secțiilor noastre 
de gimnastică. Concursurile trebuie să 
fie cit mai bine organizate și să se 
desfășoare intr-un spirit de deplină 
sportivitate.

Pregătirea minuțioasă și munca a- 
siduă la antrenamente vor duce la 
performanțe valoroase în concursurile 
ce urmează. Numai astfel se va putea 
realiza un salt calitativ important în 
noul sezon competițional în gimnas
tică.

1LDICO RUSSU-ȘIRIANU

Se apropie finișul
in turneul internațional
Joi, în ziua liberă, s-a disputat par

tida Gheorghiu-Drimer. amînată din 
runda a 5-a. Nici unul din adversari 
n-a vrut să-și asume riscul jocului la 
cîștig, așa că întilnirea a fost o liniș
tită remiză. Ieri dimineața — între
rupte. Mai rămăseseră trei. Radovici 
și Gheorghiu, deși intrerupseseră în 
poziții mai slabe, au obținut egalita
tea cu Holmov și respectiv Drozd- 
Honfj l-a învins pe Thorgbergsson.

Turneul se apropie de sfîrșit. După 
desfășurarea a două treimi din com
petiție marele maestru HOLMOV și 
maestru internațional DRIMER sînt 
principalii pretendenți la primul loc. 
Clasamentul este însă foarte strins. 
Șianovski, reprezentanții noștri Rado
vici. Gheorghiu și Mititelu, Popov,

Kozma si Honfi concurează și ei la 
un loc fruntaș. Vor decide, deci, ulti
mele partide.

Aseară. în runda a 11-a :
Holmov — Sajtar 1—0, Drimer — 

Drozd 0—1, Gheorghiu — Honfi 1—0, 
Thorbergsson — Baumbach 1—0. Sia- 
novschi cu Popov și Kozma cu Miti
telu au convenit asupra remizei Par
tidele Pavlov — Dunkelblum și Rado
vici — Georgescu s-au întrerupt. în 
clasament conduce Holmov cu 8*/z 
puncte, urmat de Drimer, Sianovschi, 
Gheorghiu cu 7 puncte, Mititelu. Koz
ma, Popov 6 p., Radovici (1), Baum
bach 6 p., Honfi 5'/, p., Drozd 4*/2 p, 
Sajtar, Thorbergsson 4 p și Pavlov, 
Georgescu, Dunkelblum cu 2‘/2 p și o 
partidă întreruptă.

W.i»iivi s M1

Alpiniștii de la Voința București 
au realizat o nouă performanță de valoare
După mai bine de 30 de zile de as

censiune. echipa de alpinism a clubului 
Voința București a reușit să termine 
dificilul traseu de iarnă — Creasta 
Carpaților Meridionali, lnfruntind a- 
proape zilnic viscolele și lipsa de vizi
bilitate, echipa parcurs cele mai înal
te virfuri ale munților Bucegi, Piatra 
Craiului. Făgărjșilor, Căpățînei și Lo
trului. Parîngului și Retezatului. Este 
prima echipă care efectuează acest 
traseu pornind din Valea Prahovei spre 
Herculane; pină in prezent, toate cele
lalte cinci formații care au efectuat 
traseul in an:i trecuți (două dintre 
ele erau tot de la Voința București) 
au pornit în sens invers. Din cauza 
greutăților de orientare (viscol și cea
ță), cantității mari de zăpadă și dese
lor avalanșe, traseul a prezentat difi
cultăți neașteptat de mari. Voința lor 
de a învinge i-a adus însă la reușita 
acestei adevărate expediții alpine.

Creasta Carpaților Meridionali este 
un traseu foarte lung, în care sutele

de kilometri trebuie parcurși cu multă 
grijă, rezolvînd la fiecare pas nenu
mărate probleme tehnice, de orientare 
și de organizare. Este o piatră de în
cercare pentru alpiniștii care se pre
gătesc în vederea ascensiunilor mai 
dificile.

Gh. Tomiuc învingător 
in „Cupa 1 Mai“

Crosul, ultima probă a concursu 
de pentatlon modern dotat cu „Cu 
1 Mai“, desfășurat la Călugăreni, 
consolidat poziția de lider și ciștîf 
tor a lui Gh. Tomiuc (Steaua). El 
înregistrat în această probă timț 
de 14:03,5 (1171 p), clasîndu-se 
primul loc. L-au urmat Gh. Pane 
(A.S. A. Brașov) 1.039 p, P. De 
(A.S.A. Brașov) 973 p, D. Țint 
(Steaua) 793 p. In clasamentul g 
neral individual primul loc a rever 
de asemenea lui Gh. Tomiuc, care s 
dovedit a fi cel mai în formă peni 
tlonist al nostru la ora actuală 
cu 4.501 p, urmat de Gh. Panciu 
3.949 p, D. Țintea 3.888 p, N. Ma 
nescu (Steaua) 3.664 p, P. Deac 
3.203 p. în clasamentul general 
echipe locul I a fost ocupat de Stea
— 12.053 p, urmată de A.S.A. Braș
— 10.328 p ți Dinamo Oradea 
6.526 p.

Pentatloniștii noștri sînt deficit 
în unele probe (îndeosebi tir) asup 
cărora va trebui să se insiste în j 
rioada următoare. Gh. Tomiuc. cîș 
gător a trei probe și al concursul 
a dovedit o bună pregătire genera 
Gh. Panciu, clasat al doilea, d< 
practică pentatlonul modern de / 
mai un an, a arătat că are po6ibi 
tăți mari de progres.

Astăzi și mîine, probe de campionat la Brașo
Astăzi, după-amiază, începînd de la 

ora 15,30 și, în continuare, mîine dimi
neață de la ora 9,30, se va desfășura 
la Brașov, pe valea Răcădăului, faza 
a doua a campionatului republican de 
motocros. întrecerile pentru toate cele

Duminică: trei... „derbiuri” in Capitală

Mîine, echipele Dinamo și Unirea se întîlnesc din nou într-o partidă care 
se anunță deosebit de echilibrată.

Foto : T. Roîbu

în campionatul de calificare

„CUPA VOINȚA"
Echipele din București își reiau activi

tatea în aer liber, participînd la com
petiția organizată în trei etape de către 
asociația sportivă Voința și dotată cu 
Cupa Voința. Iată programul primei e- 
tape :

Sîmbătă 21 aprilie, orele 17, pe te
renul III din parcul sportiv „23 August**: 
A.S. „Țesătoriile Reunite" întîlnește pri
ma formație a Școlii sportive de elevi 
nr. 2, iar duminică cu începere de la 
orele 15, Școala medic nr. 13 întîlnește 
formația secundă a Școlii sportive de 
elevi nr. 2, iar Voința joacă cu Școala 
sportivă de elevi nr. 2 — prima echipă.

lată unele rezultate înregistrate în 
ultima etapă în campionatul de califi
care: SERIA I grupa B: Sirena — 
Șantierul Naval Oltenița 3—3 (0—3); 
Grivița Roșie II — Gloria Buc. 3—5 
(0—5); Autobuzul Buc. — Flacăra 
roșie 3—0 (neprezent a re); Combinatul 
poligrafic Buc. — Vulcan 0—3 (0—3). 
SERIA A II-A: Unirea Ion Roată — 
U.S.A.S Năvodari 0—21 (0—9); Me
talul Buzău — Petrolul Ploiești 6—6 
(3—3); Progresul Rin. Sărat — Pre
cizia Săceie 0—0; C.S.O. Brăila — 
Farul Constanța 0—9 (0—6): Con
structorul Ploiești — Cimentul Medgi
dia 3—3 (0—3). SERIA A I1I-A: Di
namo Bacău — Ceahlăul P. Neamț 
9—3 (3—3); Zimbrul Tecuci — Con
structorul Bîrlad 0—0; Constructorul 
LUT. lași — Ancora Galați 8—0 
(3—0); Știința Galați — A. S. Tecuci 
0—5 (0—5); Rulmentul Bîrlad — La
minorul Roman 16—0 (3—0). SERIA 
A 1V-A: Jiul Petroșeni — Electro- 
putere Craiova 6—0 (3—0).

Programul etapei din 22 aprilie: SE- 
RIA I giupa A : Rapid—Politehnica (te
ren Giulești ora 12,30); Aeronautica—Uni
versitatea (Tineretului II ora 10.30) ; Co
lorantul—Arhitectura (Tineretului II ora 
9): Metalul—I.P.G.G. (Tineretului III ora 
10.30); Dinamo II — Institutul de Con
strucții (teren Dinamo II ora 11,30). SE
RIA I grupa B: S.N.O.—Petrolul Pitești, 
Vulcan—Progresul II (sîmbătă, teren Vul
can ora 16,30); Gloria—Autobuzul (sîm
bătă, teren Gloria ora 13.30); Flacăra 
roșie^—Combinatul poligrafic (teren O- 
limpia ora 10); Sirena—Grivița Roșie II 
(Tineretului III ora 9).

SERIA A Il-a : U. S. A. S. Năvo
dari — Cimentul Medgidia; Farul Con
stanța — Constructorul Ploiești; Preci
zia Săceie — C.S.M. Brăila; Petrolul 
Ploiești — Progresul Rm. Sărat; Unirea 
Ion Roată — Metalul Buzău. SERIA A 
III-A: Ceahlăul P. Neamț — Laminorul 
Roman, A.S. Tecuci — Rulmentul Bîr
lad; Ancora Galați — Știința Galați; 
Constructorul Bîrlad — Constructorul 
I.U.T. Iași; Dinamo Bacău — Zimbrul 
Tecuci. SERIA A 1V-A: C.S.M. Sibiu — 
Minerul Vulcan; Electroputere Craiova 
— Minerul Lupeni; Metalul Reșița — 
Jiul Petroșeni; Drubeta Tr. Severin — 
C.F.R. Timișoara.

Cu toate că programul etapei a VILa 
a campionatului republican de rugbi a 
sil ferit oarecum o reducere, jocul 
Steaua — C.S.M.S. Iași fiind amînat, 
putem spune că — exceptmd meciul de 
la Petroșeni. unde Știința are toate 
șansele în fața Olimpici, fiecare din 
celelalte patru partide constituie un ve
ritabil derbi al etapei. Să amintim doar 
„cuplajul" de pe stadionul Parcul Co
pilului. După acel meritoriu 3—3 rea
lizat în compania ieșenilor, Metalul va 
întîlni Știința București, învingătoare 
în etapa trecută în jocul cu Unirea, sin
gura echipă care a învins Steaua în 
acest campionat. Tot atît d-e echilibrat 
și deschis este și jocul dintre Grivița 
Roșie și Știința Cluj — în formă foarte 
bună. După-amiază, tot în București, o 
altă întîlnire deschisă oricărui rezultai 
deși gazdele au mai multă experiență : 
Dinamo — Unirea. De asemenea. Pro
gresul va trebui să lupte mult pentru 
a obține victoria la Timișoara.

Etapa de mîine se anunță deci pe cît 
de echilibrată pe atît de importantă 
pentru poziția în clasament a echipelor 
noastre fruntașe. In același timp toate 
cele trei ... derbiuri bucureștene vor pri
lejui evoluția multor jucători care se 
află în vederile selecționerilor pentru 
meciurile din cadrul „Cupei Păcii" și 
de la aceștia așteptăm, în mod deosebit, 
o comportare cît mai bună, un joc de 
calitate.

Jacul R. P. Polonă — Italia B 
va fi condus de un arbitru romîn

Duminică, la Varșovia, va avea loc 
meciul internațional de rugbi dintre se
lecționata R.P. Polone și Italia B. 
Arbitrul romîn Jean Oneescu a fost in
vitat să conducă această partidă impor
tantă pentru verificarea ambelor formații

trei categorii de sportivi (avans; 
tineret și începători) se anunță deo. 
bit de interesante. De data aceas 
în cadrul fiecărei probe participă 
număr mult mai mare de alergat 
decît în anii trecuți și de valori sensi 
egale. Iată sportivii care conduc
clasamentele probelor de campion; 
125 cmc: Tr. Macarie (Dinamo);' 
cmc: Gh. Ion (Steaua); 250 cir 
A). Dănescu (Steaua); 350 cmc: 
Dănescu.

• Comisia de motociclism a UC 
oraș București anunță că luni, 23 aj 
lie, ora 19, va avea loc, in sala Ec 
nul din bd. Magheru 29, deschide; 
școlii de arbitri.

Cicliștii romini 
concurcaiă la Prag

Ieri dimineață a plecat la Praga 
tul de ciclism al țării noastre care 
pregătește pentru cea de a XV-a t 
ție — jubiliară — a „Cursei Păc 
Alergătorii romini vor participa — 
cadrul programului de pregătire — 
4 curse în compania celor mai b 
rutieri din R.S. Cehoslovacă. Dele 
ția este compusă din : Ion Cosma, C 
stantin Dumitrescu, Gabriel Moicea 
Gh. Radulescu, Ludovic Zanoni, Ai 
Șelaru, Walter Ziegler, Simion Ari 
și Ion Stoica. Antrenor: Nicolae V 
cu. Lotul este de asemenea însoțit 
antrenorul federal Nicolae Oțeleant

Excursie cicloturistică
Cicloturiștii bucureșteni din nou 

drum. De data aceasta ei vor pârtie 
la excursia organizată duminică de s 
ția de cicloturism a întreprinderii C 
de discuri Electrecord. Cicloturiștii 
vansați vor vizita pădurea și lacul E 
tea, iar ceilalți posesori de biciclete 
merge la muzeul Brincoveanu de la l 
goșoaia. La aceste excursii sînt invi 
să participe și elevi și pionieri de 
etatea de 10 ani.

Adunarea are loc în fața întrepi 
derii, Casa de discuri Electrecord 
strada Luigi Cazavillan nr l.Ț—16 
ora 9, iar plecarea se va da la ora 9
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Mîine, în campionatul republican
• In categoria a : doar jocuri în fără • Cele mai interesante la Tirgovițfe și Pitești • Jocuri pasionante 

in categoria B

I Campionatul republican de fotbal 
[continuă și mîine. In programul său 
|nu au intervenit decît foarte mici mo- 
|dificări, determinate de desfășurarea 
[evenimentului sportiv central; turneul 
[internațional de juniori. Și puținele 
[modificări se referă la București, Bra- 
Ișov și Constanța, în care programul 
Ide campionat a coincis cu cel al Tur- 
Ineului U.E.FA. Din acest motiv, par
tidele de campionat au fost fie devan
sate (disputîndu-se azi), fie aminate 
cu o zi (pentru luni 23 aprilie).

In categoria A, cele două partide din 
Capitală, Dinamo București — St. roșu 
și Progresul — Petrolul se vor dispu
ta luni, astfel că mîine etapa se va 
reduce la cele cinci jocuri din țară 
și anume :

Știința Timișoara — Știința Cluj.
Metalul Tîrgoviște — Rapid Bucu

rești.
Jiul Petrila — Minerul Lupeni. 
Dinamo Pitești — Steaua București. 
Dinamo Bacău — U.T. Arad.
Cum se vede, două derbiuri: unul 

studențesc, la Timișoara, și unul re
gional, la Petroșeni. Cele mai intere
sante întîlniri, însă, au loc la Tîrgo
viște și Pitești, unde două din forma
țiile care s-au afirmat în acest sezon. 
Metalul și Dinamo, primesc vizita u- 
nor formații bucureștene.

Partidele ne apar ca foarte echili
brate, cu excepția celei de la Bacău, 
unde U.T.A. are șanse reduse de a 

jpcoate un rezultat favorabil. Formația 
arădeană nu a reușit încă să revină 
la linia de plutire.

Dintre aceste întîlniri însă, desigur 
că cele mai pasionante sînt derbiurile 
de... luni, care alcătuiesc un adevărat 
cuplaj al echipelor fruntașe : liderul 
joacă cu a doua clasată, iar a treia 
cu a patra clasată. Deci, o după-amia- 

luni, pe Sta-

■■

il
4 *

*

Fază din meciul disputat in turul campionatului intre Rapid și Metalul 
Tir go viște.

rești : Metalul (locul 6) — CSM Re
șița (locul 2) șî la Brașov: Tractorul 
(locul 10) — Dinamo Obor (locul 4). 
In sfîrșit, în seria a Ill-a, dacă lide
rul Crișana Oradea are un meci relativ 
ușor acasă (cu Crișul Oradea), în 
schimb, a doua clasată, C.S.O. Timi
șoara, se deplasează la Satu Mare, 
iar CSM Cluj la Baia Mare. Două în
tîlniri care pot produce unele schim
bări în fruntea clasamentului.

întîlnirile din București, din catego
ria B, au loc astăzi după următorul 
program;

Metalul — CSM 
ria, ora 16.45.

Olimpia —. CSM 
limpia (CAM), ora

Ambele sînt importante pentru for
mațiile bucureștene, mai ales pentru 
Olimpia, care luptă să iasă din zona 
retrogradării.

Reșița, teren Glo

Mediaș, teren O-
16.45.

ză plină de promisiuni, 
dionul .23 August".

★
a XVII-a pro-In categoria B, etapa

gramează și ea jocuri atractive înfie- 
care din serii. Astfel, în prima serie 
se dispută derbiul C.S.M.S. Iași — Po
iana Cîmpina, în care formația ieșea
nă are șanse să ciștige și să treacă 
pe primul loc. In seria a Il-a trei par
tide pasionante sînt programate astăzi, 
sîrttbăiă. La Constanța: Farul (locul 
1) — CSM Sibiu (locul 5), la Bucu-

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI

O etapă hotărîtoare
Cea de a patra etapă a campionatului 

republican pe echipe se anunță foarte 
disputată. Cu acest prilej, cele trei 
echipe fruntașe Steagul roșu Brașov, 
Dinamo București și Steaua București 
(toate neînvinse), se vor întîlni pentru 
desemnarea campioanei de primăvară. 
Deoarece membrii lotului republican de 
lupte clasice participă la memorialul 
„Ivan Podubnîi*, la Moscova, nu se

vor disputa decît întîlnirile de libere^
La Timișoara, gazdele vor concura ală

turi de A.S.M. Lugoj, C.S.O. Cluj și 
Progresul Timișoara. Cea mai echilibrată 
grupă este cea de la Arad : Metalul 
București, C.S.O. Reșița, Unio Satu 
Mare și C.S.O. Arad au șanse egale in 
această întrecere. In sfîrșit, la Tulcea 
localnicii vor întîlni pe C.S.O. Craiova, 
Rulmentul Brașov și C.S.O. Galați.

După dubla inîllnîrc R. P. Romlnă —R. P. Polonă

Un debut
Recentele întîlniri susținute în com

pania luptătorilor polonezi de către ti
nerii noștri sportivi ne-au arătat că 
aceștia au făcut un progres în domeniul 
luptelor libere. Pe cînd luptătorii vîrst- 
nici se arată refractari în însușirea teh
nicii modeme de lupte libere, tineretul 
s-a dovedit mult mai receptiv. Sportivi 
ca I. lancău, Gh. Crișan, St. Tampa. H. 
Mavridis și St. Stîngu ne-au arătat că 
știu să inițieze atacuri subtile și mai 
ales știu să finalizeze procedeul, du- 
cîndu-și adversarul fie în poziție peri
culoasă, fie învingîndu-1 la tuș.

Am putut obține astfel victoria în fața 
unui adversar valoros. Să nu uităm că 
prietenii noștri polonezi sînt cu mult 
mai avansați în domeniul luptelor libere. 
De altfel, ei au cucerit la Jocurile Olim
pice și campionatele mondiale numeroase 
locuri fruntașe. Dubla noastră victorie

promițător
se datorește mai ales superiorității do
vedite la capitolul „tehnieă*. Pe cînd 
noi am lucrat într-un stil curat de „li
bere", oaspeții, în momentele cele mai 
grele ale întîlnirii, nu ezitau să aplice 
procedee de „clasice". Aș îndrăzni să 
spun că luptătorii polonezi bat pasul 
pe loc, iar tineretul nostru a făcut un 
serios pas înainte.

Nu trebuie însă să ne îmbete suc
cesele. S-a repetat de atîtea ori că sîn- 
tem la început de drum cu luptele libere 
și aceasta este adevărat. Antrenorii șî 
sportivii vor trebui să nu-și precupețească 
eforturile pentru însușirea cît mai te
meinică a tehnicii moderne a luptelor 
libere.

ION CRTSNIC 
antrenorul lotului R.P.R.

de lupte libere

Clasamentele
CLASAMENT GENERAL

la zi

• Știința Timișoara a jucat joi 4 
reprize a 30 minute; două cu Vulturii 
UMT (7—3) și alte două cu echipa 
de tineret (5—2). Duminică va evolua 
formația: Curcan — Jenei, Turcan, 
Georgescu — Botescu, Tănase — 
Igna, Lazăr, Manolache, Lereter, Mi- 
țaru. (Al. Gross, coresp. reg.)

• Joi la Ploiești: Petrolul — Vul
can 6—0 (2—0). Au marcat: Dridea 
I (4), Ionescu și Babone. Petrolul a

aliniat echipa :
Fronea, Marin 
teanu, Tabarcea 
Badea, Dridea
Babone (Asimionoaie). (N. D. Nicolae, 
coresp.).

Icnescu — Pahonțu, 
Marcel — D. Mun- 
(Neacșu) — Zaharia, 

1, Ionescu (Babone),

• Intîlnirea de campionat Rapid — 
Progresul programată la 30 aprilie, 
se va disputa la 28 aprilie (sîmbătă), 
în nocturnă pe Stadionul Republicii.

după etapa a m-a — tur — a campio
natului republican de lupte pe echipe.
1. Dlnamo București —
* Steaua București 

Steagul roșu Br. 
C.S.O. Reșița 
Metalul București 
C.S.O. Timișoara 
Progresul Buc. 
C.S.O. Bata Mare 
C.C.C. -J 
Unio Satu Mare 
Rulmentul Brașov 
C.S.O. Galați 
A.S.M. Lugoj

2.
3.
4.
5.
«.
».
8.
9. C.S.O. Arad 

M. ~
11.
12.
13.

0 5 
0 5
0 4
1 5 
0 6
1 6 
0 5

167: 41 
112:154 
123:117 
126:152 
126:138 
125:145 
120:114 
109:163 
98:174 

101:165 
86:156

8. C.S.O. Baia Mare 9 3 2 4 «3: TI W
9. Metalul Buc. 8 4 0 4 •7: 59 1«

10. C.S.O. Craiova 8 3 2 3 49: 75 16
11. Unio Satu Mare 9 3 15 50: 90 16
12. A.S.M. Lugoj 8 2 15 38: 84 13
13. C.S.O. Galați 9 2 0 7 38: 98 13
14. C.S.M. Cluj 6 2 0 4 42: 54 19
15. C.S.O. Reșița 9 0 18 31:103 19
16. Vulturul Tulcea 6 0 2 4 28: 68 8

După finalele de la Tg. Mureș

Juniori de nădejde de la „minimă”

• Aproape 2000 de spectatori din 
Lupeni vor însoți duminică echipa Mi
nerul la Petroșeni, la jocul cu Jiul. 
Minerul va prezenta echipa : Mihala- 
che — Stanciu, Coman, Vasiu — Mi- 
hăilă, Mihaly — Cucu, Comșa, Staudt, 
Szoke, Olteanu (Ion C. Ion). (I. Cior- 
tea, coresp.).

la „semimijlocie”, în rest..,?• • • •
O dată cu disputarea meciului dintre 

semigreii Stelian Bene și Ștefan Paul- 
cesc, campionatele republicane de ju
niori—ediția 1962 — au luat sfîrșit. Noii 
campioni ai țării au părăsit orașul Tg. 
Mureș cu bucuria pe care ți-o dă o a- 
semenea victorie de prestigiu. Finalele 
de la Tg. Mureș, despre a căror orga
nizare se pot spune numai lucruri bune, 
au dat prilej celor 20 de antrenori care 
au urmărit competiția să facă o serie 
de constatări prețioase cu privire la sta
diul de pregătire al celor mai tineri pu
giliști din țara noastră.

Așa cum subliniam și în cronica noas
tră de luni, cea mai bună impresie au 
lăsat-o juniorii din regiunea Banat, care 
au cîștigat 5 din cele 12 titluri puse in 
joc. Aceasta dovedește că antrenorii 
bănățeni muncesc cu toată seriozita
tea pentru depistarea și pregătirea bo
xerilor tineri, spre deosebire de alți an
trenori și îndeosebi de cei din orașul 
București, care se ocupă doar de „vîr- 
furi", neglijind juniorii— schimbul de 
mîine al boxului nastru. Dovada cea mai 
elocventă o constituie însăși comporta
rea pugiliștilor bucureșteni în finale, 
comportare care nu a strălucit

Fără discuție că finalele campionate
lor republicane de juniori ne-au dat pri
lejul să urmărim pe ring o seamă de 
boxeri de nădejde. Evidențiindu-i in or
dinea categoriilor de greutate vom a- 
minti pe C. Gruiescu (Metalul Bocșa 
Romînă), C. Buzuluc (CSO Reșița), Ă. 
Iliesct (Cimentul Medgidia), V. Barbu 
(CSO Craiova), G. Mihali (CSO Mara
mureș — acesta trebuie însă să-și mai 
corecteze execuția loviturilor), E. Con- 
stantinescu (CSO Craiova), V. Dandoc- 
zi (lnd. Sîrmei C. Turzii), Z. Pazmani 
(CSS Timișoara), P. Prunea 
Cluj), P. Păcuraru (Metalul 
Roșu) G11. Chivăr (lnd. Sîrmei C. Tur
zii), I. Covaci (CSO Brăila). I. lordache 
(Dinamo București) și S. Bene (Dina-

(CSM 
Otelul

mo Barza). Acesta din urmă va trebui 
însă să folosească pe lingă curajul său 
lăudabil și un bagaj sporit de cunoș
tințe tehnice.

Dacă privim în ansamblu desfășura
rea finalelor de la Tg. Mureș fără în
doială că dintre cei 41 de boxeri, care 
au evoluat în sala I.M.F., distingem 
două categorii deosebite : pe de o par
te, cei care au dovedit apreciabile cu
noștințe tehnice (de la categoria mini
mă la semimijlocie), iar pe de altă 
parte pugiliști care încă nu și-au în
sușit nici noțiunile de bază din tehnica 
boxului (de la mijlocie ușoară, în sus). 
La categoriile mari, boxerii s-au pre
zentat cu multe deficiențe. Antrenorii din 
toată țara și federația de specialitate 
vor trebui să privească cu mai multă 
seriozitate această problemă, cu atît 
mai mult cu cît, se știe, nici la seniori 
nu stăm prea bine. De altfel, antreno
rii prezenți la Tg. Mureș au folosit 
timpul pe care !-au petrecut acolo. Ei 
au participat la cîteva lecții teoretice 
și practice, au vizionat filme documen
tare de la diferite competiții mari la care 
au participat și boxerii romini și, în ge
neral, au făcut un rodnic schimb de 
experiență.

In sfîrșit, trebuie menționat aportul 
prețios adus bunei desfășurări a între
cerilor de către „brigada arbitrilor" 
formată din P. Epureanu, I. Boamfă, B. 
Robert, P. Tonița, O. Orban și L. Vlad.

• Mulți suporteri vor veni și la 
București, luni : cei ai Steagului roșu. 
Această echipă s-a pregătit cu grijă 
pentru partida cu Dinamo București. 
Formația nu și-a alcătuit-o, însă, (O. 
Gruia, coresp. reg.).

CAMPIONATUL DE

14. C.S.O. Craiova
15. C.S.M. Cluj
16. Vulturul Tulcea

8 2 15
6 0 0 6
6 0 6 6

94:146 13
54:132 6
50:140 6

CAMPIONATUL DE LUPTE CLASICE
1. Dinamo București 9 9 0 0 140: 2 27
2. Steaua București 9 9 0 0 103:25 27
3. C.S.O. Reșița 9 7 0 2 81:31 23
4. St. roșu Brașov 7 7 0 0 73:27 21
5. Metalul București 8 4 13 56:58 17
6. C.S.O. Galați 9 4 0 5 63:67 17
7. Unio Satu Mare 9 4 0 5 59:73 17
8. C.S.O. Arad 8 4 0 4 46:60 16
». C.S.O. Timișoara 9 3 15 53:81 16

10. C.S.O. Baia Mare 9 3 0 6 62:68 15
11. Progresul București 9 3 0 6 61:69 15
12. A.S.M. Lugoj 8 3 0 5 48:62 14
13. C.S.O. Craiova 8 2 2 4 45:71 14
14. Rulmentul Brașov 9 10 8 36:98 11
15. Vulturul Tulcea 6 0 0 6 22:72 6
16. C.S.M. Cluj 6 0 0 6 12:78 6

1. Steaua București
2. Dinamo București
3. St. roșu Brașov
4. C.S.O. Timișoara
5. Progresul Buc.
6. C.S.O. Arad
7. Rulmentul Brașov

27
21
19

0 etapă importantă pentru calificarea

R. CALĂRÂȘANU

• Astă-seară de la ora 19 va avea 
loc in grădina clubului Grivița Roșie 
o reuniune de selecție a lotului fero
viar care se pregătește pentru meciul 
cu Lokomotiv (R.S. Cehoslovacă). Din 
program, spicuim următoarele partide: 
Davidescu-Mărgelatu, Morăruș-Ispas, 
Pătruț-Voicu, Popa-C. Anton, Tănase- 
Vlad.

in turneele finale
Apropierea turneelor finale ale, 

campionatelor republicane de volei» 
face ca meciurile — în special în
tre echipele care vizează calificarea 
în turneele pentru locurile 1—8 — 
să fie decisive. Duminica aceasta, 
o serie de echipe susțin partide foarte 
importante din acest punct de vedere. 
Să enumerăm meciurile masculine 
Știința Cluj—Steaua București și 
Știința Galați—Dinamo Orașul Dr. 
Petru Groza (seria I), Progresul 
București—Tractorul Brașov și Fa
rul Constanța—C.S.O. Craiova (se
ria a Il-a), ca și partidele femini
ne Olimpia Brașov—Metalul Bucu
rești (seria I) și Flacăra Bucu
rești—C.S.M. Sibiu (seria a Ii-a).

129: 13 27

1X2X1X21 PRONOEXPRES
• La tragerea din urnă a variante

lor cîștigătoare la eat. a Il-a de la 
concursul special PRONOEXPRES 
din 11.1V.1962, s-au stabilit următo-

fie-

Loto-

rii zece cîștîgători 
obiecte (în valoare 
care) :

1. Marin Ana — 
Vlaicu nr. 49

2. Consta ntinescu 
str. Schitul Maicilor 
Vîlcov Eugen — București, str. 
Sirenelor nr. 20
Șerban Ștefan — Galați, str. Brăi
lei nr. 55

Sotropa Ion — Comuna Bretea, 
raionul Hațeg

Trif Ion — Hunedoara
Hărășan Dumitru — Comuna 
Seaca, raionul Reghin

Alexandrescu V. — Ploiești, str. 
Primăverii 34

Roman lanoș — Ploiești, str. Gh. 
Doja nr. 195

Voinescu Stelian — Ploiești str. 
Radu de la Afumați

Ceilalți 8 cîștigători la categoria 
a Il-a primesc premiile în obiecte 
prevăzute la grupa „D“.

Obiectele prevăzute la grupele „C“ 
și „D“ pentru categoria a Il-a sînt

la grupa 
de 10.000 lei

Brașov, str. A.

I. București,

3.

4.

5,

6.
7.

8.

9.

10.

specificate și în Programul 
Pronosport din 3 aprilie a.c.
• lată acum programul concursului

Pronosport de mîine 22 aprilie:
1. R.S. Cehoslovacă—Uruguay
2. Dinamo București—Steagul roșu A
3. Știința Timișoara—Știința Cluj A
4. Metalul Tîrgoviște—Rapid A

Jiul—Minerul A
Dioamo Pitești—Steaua A
Dinamo Bacău—UTA A 
Progresul—Petrolul A 
C.S.M.S. - ■ - ■

5.
6.
7.
8.
9.

10. A.S.M.D. 
mișoara

11. C.S.O. 
rești B

12. C.F.R. Roșiori—Chimia Govora B
• Reamintim că meciurile: Progre

sul—Petrolul și Dinamo București— 
Steagul roșu prevăzute în progra
mul concursului nr. 16 se vor dis
puta luni 23 aprilie a.c. în cuplaj 
pe stadionul „23 August", ca atare 
rezultatele acestora ]e vom putea cu
noaște luni seara (23 aprilie) la a- 
gențiile Loto-Pronosport și marți 24 
aprilie în ziarul „Sportul popular" 
și Programul „Loto-Pronosport".
• Tragerea numerelor cupoanelor cîș- 

tigătoare la concursul suplimentar

Iași—Poiana Cîmpina 
Satu Mare—C.S.O.

B
Craiova—Știința Bucu-

B
Ti-

Pronosport UEFA, pentru atribuirea 
premiilor excepționale in obiecte va 
avea loc la București în ziua de du
minică 29 aprilie 1962.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 15 DIN 15.IV.1962 

Categoria 
Categoria 
Categoria

lei.
Categoria

lei.

I 1 variantă a 36.987 let.
II 39 variante a 1.896 lei.
III 457,90 variante a 242

IV 3329,50 variante a 44

LOTO-CENTRAL
tragerea Loto-Central din 20 •- 
1962, au fost extrase

La 
prilie 
următoarele numere :

57 44 13 15 34 21
Premiul special A :
Premiul special B :
Premiu] special C:
Fond de premii: 738.762 lei.
Tragerea următoare va avea loc vii! 

neri 27 aprilie 1962, la București.
Rubrică redactată de Loto-Pronoi 

sport

din urnâ

73 88
43 15

21 34 44.
57 88 13.

51 43
51

SPORTUL POPULAR
Nr. 4016 Pag. a 5-<



FloretIștii noștri s-au caliîicat in scmifinalclc Joi seara, la Floreasca,

Criteriului mondial de scrimă al tineretului
de ia Cairo

Echipa de volei a Cubei
și-a început turneul in R. P. Romină

PARIS, 20 (prin telefon). — între
cerile din cadrul Criteriului mondial 
de scrimă al tineretului au început vi
neri o dată cu proba de floretă băieți. 
Dimineața au avut loc calificările. Tră
gătorii romîni, în formă bună, au reușit 
să facă față cu succes primelor asal
turi, calificindu-se in semifinale. La 
ora la care am efectuat convorbirea, 

i toți floretiștii romîni — Ionel Drîmbă, 
Ștefan Haukler și Mihai Țiu — se si- 

ituează pe primul plan al concursului.

Luptătorii romîni 
participă la memorialul 

„{van Podubnîi“
Vineri după-masă a început la Mos

cova, un mare turneu internațional de 
lupte: memorialul „Ivan Podubnîi". 
La această competiție participă luptă
tori din Finlanda, R.P.F. Iugoslavia, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. 
Romină și U.R.S.S.

In primul tur, la cat. 78 kg. Ion Ță- 
ranu a învins la puncte pe Marian 
Malovic (Iugoslavia) după un meci 
foarte disputat. La categ. semigrea 
concurentul nostru Nicolae Martinescu 
■ fost învins la tuș de Valentin Amih- 
somav (U.R.S.S.).

SIMBATA

VALENTIN PAUNESCU

DUMINICA

orașul Brno, peste 25.000

sana

Corgfi aceste produse superioare

• muntele baisoara
• ghețarul scarisoara
• VLĂDEASA
• VALEA DR AGA N ULUI
• CHEILE TURZII

CONSTANTA: Farul 
<m> 
(O;
<n; 
to

pe zi, cazare confortabilă în case 
specialitate —

VOLEI
CLUJ: Știința — 
— C.S.M.S. Iași 
Rapid Buc. (m); 
namo Orașul Dr. 
TROȘENI -------
(m);
iova 
Buc. 
Buc. 
Buc.

• Cu prilejul unui concura de na- 
tație, desfășurat la Buenos Aires, 
(înotătorul argentinian Luis Nicolao 
a egalat, recordul mondial în proba 
de 100 m fluture cu timpul de 58.5 sec.

(tyAvwz, ds, (jcUfcnâ.

Arad): TIMIȘOARA: C.S.O. Cluj, Progre
sul Buc., A.S.M. Lugoj, C.S.O. Timisoara); 
TULCEA (C.S.O. Craiova, Rulmentul 
Brașov, C.S.O. Galați, Vulturul Tulcea).

— C.S.M. Cluj (m). Olimpia — Știința 
Timiș, (m), Progresul — Tractorul Bra
sov (m); sala Giulești, de la ora 5: Pro
gresul — Farul C-ta (f), I.F.A. — C.S.M. 
Cluj (O; Flacăra — C.S.M. Sibiu (f); 
Stad. Tineretului, de la ora 8,30: camp, 
de juniori al orașului București.

LUPTE: sala Floreasca. de la ora 10: 
campionatul pe echipe la jibere” (Di
namo, Steaua. Steagul roșu Brașov, 
C.S.O. B. .Mare).

® SOMESENI
® cojocnaX^u^^^
® BÂITA
® BIZUȘA
Preturi avantajoase. 

\Retix.eti lacuri cUm timp

• In semifinalele competiției 
fotbal „Cupa orașelor tirguri“ F. 
Barcelona a învins cu 2—0 (0-0) 
Steaua roșie Belgrad. Returul se 
disputa la Barcelona.

• Continuindu-și pregătirile în ve
derea turneului final al campionatu
lui mondial, echipa selecționată de 
fotbal a R. P. Bulgaria a jucat la 
Milano cu Internazionale. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
0-0.

hipică din cal. Plev- 
.Cup* Dinamo".

campionatele republicane: 
Steaua BUC. (m), știința 

(O; IAȘI: C.S.M.S. — 
GALATI : Știința—Di- 

. Petru Groza (m); FE- 
Știința — Petrolul Ploiești 
——- — -C.S.O. Cra- 

BRAȘOV: Olimpia — Metalul 
CRAIOVA: C.S.O. — Sănătatea 
TIMIȘOARA: C.S.O. — Rapid Echipa sovietică a 

joc foarte bun, obți- 
scorul de 2—0 (2—0). 
înscrise de Ponedel-

Bi let ele 
nat de b 
tinware a 
aprilie a.i 
reasca, s

HANDBAL: campionatul republican in 
7: seria I : BACAU: Dinamo — Rapid 
Buc; GALATI: Știința — Steaua Buc. 
(se dispută azi); seria a n-a: PETRO- 
ȘENI: Știinta — C.S.O. Craiova (se disputa 
azi); TIMIȘOARA: Știința — Rapid Tg. 
M. ; BRAȘOV: Dinamo — Voința Sibiu 
(se dispută azi): campionatul republican 
in 11 : PLOIEȘTI: Petrolul — Steaua 
roșie Bulgărus: FAGARAȘ: Chimia — 
Victoria Jimbolia; REȘIȚA: C.S.M. — 
Voința Sighișoara; CISNADIE: Textila 
— Recolta Hălchiu: campionatul leminin 
de primăvară: seria I: BRAȘOV: Trac
torul — Progresul Buc.; seria a Il-a: 
SIBIU: C.S.M. — Știința Timiș.; PETRO- 
ȘENI: S.S.E. — Banatul Timiș. |

• Selecționata de fotbal a U.R.S.S., 
care se pregătește pentru campionatul 
mondial din Chile, a susținut pe sta
dionul „Răsunda" din Stockholm un 
meci de verificare cu prima reprezen
tativă a Suediei, 
desfășurat un 
hind victoria cu 
'Golurile au fost 
nik și Mamîkin.

• In
spectatori au urmărit Întîlnirea inter
națională de' fotbal dintre echipa 
R. S. Cehoslovace și formația brazi
liană Flamengo Rio de Janeiro. Fot
baliștii cehoslovaci au terminat în
vingători cu scorul de 4-2 (4—1) prin 
punctele marcate de Jelinek, Buber- 
nik, Stibrany și Kadraba.

reumatologie, silicoză, boli profesionale, urologie, eat. I 
_____; U — » ; III — «-Să
- reumatologie, urologie ezstroentcrttă, dermatologie, est. I 
pe zl : II — 27 : HI — Z3.SZ
reumatologie, căi respiratorii, eat. I — U lei pe al ; cat. II 
cat. IU — M lei
MAI — reumatologie, eat 1 — 23 lei pe d ; H — 2730 ; IU

BRAILA 20 (prin telefon). Joi seara, 
(peste 1000 de spectatori aflați in gră
dina Progresul din localitate au aplau
dat frumoasa evoluție a luptătorilor 
romîni și cubanezi Cel mai dinamic și 
(spectaculos meci al serii a fost cel 
dintre Santiago Santos și Ion Mirciov 
l(cat. 57 kg.). Intiinirea a plăcut prin 
(numeroasele procedee tehnice folosite. 
^Sportivul cubanez reușește printr-un 
.procedeu fulgerător să învingă la tuș 
lin min. 7. La cea mai mică categorie 
«concurentul romin P. Marin obține o 
victorie Ia tuș, in același minut, in fața 

(lui Heriberto MontenegrS- La categoria 
...pană" Alexandru Geantă invinge la 
'puncte pe Alberto Munoz, după o în
trecere presărată cu numeroase atacuri

de ambele părți. întîlnirea dintre „olim
picul" Jose Janez și Petre Poalelungi 
a plăcut de asemenea. Pînă la urmă, 
luptătorul romin a obținut victoria la 
puncte. La categoria 78 kg P. Cîrciu- 
maru a ieșit victorios prin tuș in fața 
lui Pedro Arza. Alfonso Vargaz l-a în
vins in cadrul categoriei 87 kg pe brăi- 
leanul Ene Urse. La categoria 97 kg 
Pavel Nicolae îl învinge la puncte pe 
Reinaldo Montpelier.

La prima lor evoluție în țara noastră 
luptătorii cubanezi au lăsat o bună im
presie ațît prin pregătirea fizică, cit și 
prin cunoștințele tehnice:

găsiți condiții excelente de refacere a sănătății în stațiunile balneare 
și beneficiați de tarile reduse
Agențiile și filialele O.N.T. Carpați din toată țara primesc 

înscrieri pentru :

• A început turneul internațional 
universitar de fotbal la care parti
cipă echipele Austriei, Belgiei, U.R.S.S.* 
Angliei, Iugoslaviei și R. F. Ger
mane. In primele două meciuri au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : Austria — Anglia 2—0 ; Belgia— 
Iugoslavia 2—2.

CĂLIM.ANEȘTl —
21 lei pe zi

OLA.NEȘT1 -
21 lei 

GOVORA -
274» ; 

VICTORIA 1
31 lei

HEBCULANE — reumatologie, eat. I — 22 lei pe zi ; cat. □ — 23 ; 
31 lei

SOVATA — reumatologie, ginecologie, eat. I — 22 lei pe zL H — 2 
3* lei

BAZNA — reumatologie, ginecologie, caL I — 28 Iei pe d ; II — 
27,se lei

OCNA SIBIULUI — reumatologie, ginecologie, cal. I 22 lei pe zi 
III — 31 lei

PUCIOASA — reumatologie, cat. I — 2e lei pe zi ; n — 28 ; III - 
SLAN1C MOLDOVA — gastroeuterită. eat. I — 21 lei pe d ; II — 

23.se lei
BORSEC — endocrinologie, cardiologie, gastroențerită. cat. 1 — 21 

II - 27 ; III - 28,50 lei
TUȘNAD — cardiologie, nevroză astenică. caL I — 21 iei pe d ; 

iii - zs.se.
In preț intră i

pensiunea completă, trei mese 
toriale și tratament medical de

Serii de 21 zile
Reduceri pentru copii: pină la 7 ani. cazare gratuită și 50% 

din tariful de masă
de la 7—14 ani, cazare cu 50% reducere 
50% reducere pe CFR și IRTA

înscrieri la toate agențiile și filialele ONT Carpați

La Cabanele

Cornuri Superioare

Si la Băile
Conturi FLUTURAȘI

c/MPLEliji EXPRES

Comuni Sinaia

STAȚIUNILE BALNEO
CLIMATERICE din MG CLUJ

Informai» Inlr. balneo-climaleri 
ca. Clujjstr Kossuth nr 56 fel 5361 și. la .agențiile 0 NT"carpați ■.

Alături de ei luptă pentru calificare în 
turneul final, trăgători din R. P. Un
gară (3), R. P. Polonă (1), R.A.U. 
(1), Italia (2), Franța (1) și R.F.G.
(1)\

Victor Ciociltea participă 
la marele turneu internațional 

de șah de la Havana
Intre 25 aprilie și 20 mai capitala 

Cubei revoluționare. Havana, găz
duiește un mare turneu internațional 
de șah organizat în memoria fostului 

I campion al lumii J. R. Capablanca.
Țara noastră va fi reprezentată la 

l această competiție de maestrul inter
național VICTOR CIOCILTEA. Prin
tre invitați se numără marii maeștri 
Sntslov. Spaski, Kotov (U.R.S.S.), 
Pachman (R.S. Ceh.), Olatsson 
(Islanda), Gligorici (R.P.F. Iugosla
via), Najdorf (Argentina), maeștrii 
internaționali Haag (R.P. Ungară), 
Pitech (R.D.G.). Mile* (R.P.B.) și 
alții.

Azi dimineață Ciociltea părăsește 
Capitala pe calea aerului cu destina- 

j ția Havana.

Fază din meciul susținut in Capitală

Reprezentativa masculină de vo- 
I lei a Cubei a susținut joi seara 
I in ftața spectatorilor bucureșteni 
I prima partidă din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în R.P. Romină, 
intîlnind reputata echipă bucureșteană 
Progresul. Deși învinși cu 3—-0 (4,

de selecționata de volei a Cubei

10, 3), voleibaliștii din Cuba au ară
tat posibilități frumoase. Aceasta cu 
deosebire în setul al doilea în care 

LUPTĂTORII CUBANEZI AU LĂSAT 0 BUNĂ IMPRESIE

oaspeții au condus multă vreme, des- 
fășurînd, în special la fileu, un joc în 
care au arătat preocupare pentru folo
sirea unei game cît mai variate de 
procedee tehnice.

Munca depusă de antrenorul ce
hoslovac L. Mlatecek și-a arătat 
roadele: aproape toți jucătorii au 
o digitație foarte bună, folosesc 
servicii puternice, iar în atac alter
nează judicios mingile „trase" tare cu 
cele liftate. Sportivilor din Cuba 
le lipsește însă experiența de joc 
pe oare — desigur — o vor cîștiga 
cu timpul.

Dintre jucători s-au evidențiat 
Gilberto Herrera (nr. 3), Victoria- 
no Moreno (nr. 9) și Alejo Alva
rez (nr. 5). De la Progresul — Mi- 
culescu, Chezan, Cherebețiu.

Arbitrul D. Radulescu a condus 
următoa/îe formații:

CUBA: Ramos, Moreno, George, 
Herrera, Alvarez, Rosales—Perdomo* 
Gonzales, Mendoza, Rodriguez.

PROGRESUL : Ghertinișan, Pă- 
durețu, Cherebețiu, Miculescu, Che
zan, Ganciu — Pelin, Palade, loja, 
Gani.

MIRCEA TUDORAN



Wright.

Cînd arbitrajul

V. D. POPA

Varie tdti atletice

BILLI WRIGHT

Emisiune .de timbre
Turneului U

VICTORIE ț

(Sfirșitul în pagina MAGAZIN de sîmbătă 27 aprilie).

cabanei îi atrase

în locali-
întîlnirea

Sin răsputeri »e 
îi prinse vorbele

tele categoriei grea.

categorie cu o su- 
400 kg.

iar arbitrajele lor sad 
bucurat de o bună apre
ciere.

Ce le putem ura ? O

un pro- 
Turneul

mai căta insă ia ntmîe. Se oprea 
în piept —ca după o luptă corp 
asupra conductei. Munca mergea 
adine nările. Ce bine ar fi fost 
In jur însă nici țipenie de om... 

întoarse doar capul dar nu zări

a cucerit cu acest 
medalia dimmed de

2) Laszlo Papp are 36 de 
ani. — 3) Iată ordinea pri
milor trei clasați in finala 
cursei de 100 metri de Ia 
Olimpiada de la Roma: 1) 
Armin Harry (R.F.G.) 10,2 
2) Sime (S.U.A.) 10,2 3)
Radford (Anglia) 10,3. Re
zultatul cursei a fost decis 
de fotografie. Alte amă
nunte... în cartea „Jocurile 
Olimpice de Ia Roma", 
recent apărută în vitrinele 
librăriilor.

care făcuseră 
intrfnd direct în 
pe Unsăportarul 
care nu ,z numai

care locuia echipa tui 
prin întuneric, călcînd 
sficbiuiati fața. Zbura

Ieri a fost pusă în
valoare de 55 de __ r__
internațional de fotbal pentru juniori' LJ1

ce-i posibil. In- 
acel 4-2-4, cu 

venit bra2i’ienii

Fără cuvinte.t.‘
Desen de Bl ERA

un gînd. 
în jurul cabanei striglild 

Doar vintul

în spatele
_____ _________ __ . . ori și lacătul căzu desfăcut, 
Aruncă ballonseidul pe un butoi de la intrare, prinse

* " ' propti un bolovan in ușă și peste

Europenii vor 
întîmpinat și di- 
de ordin clima-

Echipa de rugbi 
C.S.M.S. Iași a început 
foarte slab campiona
tul.

MIRCEA CIUPA. TIMI
ȘOARA. — Regretăm, dar 
în contrazicerea survenită, 
dreptatea nu este de par
tea dt.: recordul mondial 
de viteză Ia ciclism (în 
curse cu antrenament 
etnic) este de 176,555 
pe oră. 
stabilită, 
ciclistul 
în etate

Cred că noi n-am avut 
niciodată echipă potrivi
tă la timpul... potrivit. 
La noi primează intere
sele cluburilor (ce vreți, 
acesta 
mul!), 
uneori 2—3 
săptămină ți nu mai au 
timpul necesar pentru o 
pregătire comună, temei
nică-

duri, dar emerita atleta

apreciat 
într-o competiție a tine
retului-

Jucătorul Biikbsi de la 
Dinamo-Obor a fost e- 
liminat din joc pentru 
atitudine nejustă față 
de arbitru.

ciclism au 
la cursa de

Membrii lotului repu
blican de -----
lipsit de . _____
duminică dimineață.

cu antrenament me- 
este de 176,555 km 

Performanța a fost 
în toamnă, de 
francez ftleiffert, 
de 49 de ani.

Se înălță dintr-o săritură pe un tăpșan din apropiere, de 
unde îi apăru la cîțiva pași sonda montată astăzi de echipa lui 
Ion Alexe. Dintr-un salt ajunse lin^ă turlă. începe să caute 
febril prin întuneric... Ajunse cu mina la regulatorul de gaz.

— „Aici e buba"! exclamă el.
Regulatorul slăbise și gazul scăpat din chingile de fier, 

pornise în neștire... Trebuiau luate măsuri de urgență. Victor 
Preda știa prea bine ce pericol putea însemna aceasta. Gazul 
se răspîndea în atmosferă. O singură seînteie era de ajuns 
pentru a declanșa un incediu. Și cum mai bătea și viatul... E-

sovietice 
recorduri 
mul loc

este profesionis- 
jucătorii suspin 

meciuri pe

GHEORGHE GIURGIU- 
VEANU, CRAJOVA. 
Cunoșteam cazul pe 
ni-1 lelatați și dv.: 
două săptămînl, la 

in minutul 
dintre i

Schiță de DRAGOȘ COJOCARU 
jucător în echipa de fotbal Steaua

regional, a 
vreme fotbal 

Cîțiva ani 
postului 

la Juven- 
de astăzi, 
selecționat

va „naște" 
un nou sistem

Cînd pe teren nu ești 
domol, 

Ci ai purtări care nu plac, 
Echipei îi aduci un gol, 
Dar, din păcate, în... atac.

n-au observat însă, pe de 
o parte, că M. Popa sem
nalizase clar și imediat că 
este vorba de o lovitură 
liberă indirectă, iar pe de 
altă parte nu prea au mai 
avut ocazia să asiste la 
astfel de faze. Decizia ar
bitrului Mihai Popa este 
perfect regulamentară. Dar 
în bucuria pe care a pro- 
vocat-o marcarea acestui 
gol, care părea să aducă 
victoria echipei preferate, 
numai de regulament nu-ți 
mai puteai aduce aminte!

tivi ta te pe pistă și șosea a 
parcurs... 80.000 de km. 
Cu adevărat o distanță... 
cosmică.

echipez... încălzirea și... meciul. Pentru o clipă. Ion Alexe, ad
versarul din acea seară — îi apăru în față. Se mai luptase cu 
el de două ori pînă acum. Victoria le revenise pe rînd fiecă
ruia. £ drept că ultima oară ciștigase el, Victor Preda, dar ii 
cunoștea bine ambiția lui Ion Alexe. Era la fel ea și ta pro
ducție. Harnic și ambițios... Ei dar vom vedea noi...

Iși puse ballonseidul nou peste umerii largi, fcși trecu un 
fular în jurul gitttlui, mai privi din prag la fanionul ce-I cîsti- 
gase cu echipa sa în întrecerea de curind terminată și părăsi 
cabana în care locuia pe timpul montării, cu echipa sa.

Cei șase tovarăși de muncă, după ce-i urară cu toții succes, 
plecată cu mult înainte spre a ocupa locurile din imediata 
apropiere a ringului pe care va boxa șefui echipei lor.

Victor Preda privi din prag la sonda pe care o isprăviseră 
de montat tocmai azi și se gîndi, fără să vrea, la băieții din 
echipa lui. „Băieți de ispravă"! Și-și aminti cum le juca la 
fiecare în ochi, emoția, atunci cînd îi uraseră succes.

Vintul se întețea, copacii iși aplecau crengile, scăpate de 
povara de peste vară, spre pămint. Victor se mai uită o dată 
la ceas, își ridică gulerul de Ia ballonseide și o luă ia pas la 
vale pe cărarea ce șerpuia printre pomi și sonde spre șosea.

După, numai vreo cîțiva zeci de pași un 
î-ajunse la ureche. Un șuierat, o fîșiială, i s 
spre o sondă. Se opri în loc șl ochii i se plin 
copaci. Niște nori răzleți întunecară cerul, 
se înălțase între timp. Ei drăcie! se înciuda 
Cerul Întunecat. Și vîntul șuiera parcă, mai

— Și totuși pe undeva se strecoară un 
conductă", gîndi Victor Preda.

Se înălță dintr-o săritură pe un tăpșan

• Este bine cunoscut 
faptul că mulți atleți 
clud ridicarea de 
în antrenamentele 
țini știu însă că 
de aruncători au

chipa de serviciu ar fi constatat defecțiunea. Dar, cum fiecare 
clipă era prețioasă...

Mai sus de sondă era o cabană în 
Ion Aiexe. O luă la goană spre ea, 
prin gropi, n?maivăt?nd la crengile ce-i 
mai mult deeît alerga...

Ajunse la cabană și lovi cu putere 
răspuns.

— „S-au dus la gală". îl străfulgera
Făcu un ocol

cîțiva pe care îi știa, pe nume, 
și i le răsfiră prin crengi.

O: magazie de lemn, ascunsă 
atenția. Smuci zdravăn de cîteva 
în iarbă.
în mînâ cîteva scule și ieși. _ ...
cîteva clipe fu din nou la sondă.

Gazul, se strecura acum mai lesne...
Prinse cu cheia franceză un șurub, apoi a!tul și învîrti 

vîrtos. știa ce avea de făcut. Trebuia schimbată garnitura 
care cedase și apoi fixată conducta în interiorul regulatorului, 
mai strîns. Vîntul rece îi vîjîia prin urechi si mîiniie prinseră 
de Ia un timp să înghețe. Nu • — - - • -
un moment, trăgea adine aer 
la corp și se apleca din nou 
însă anevoie. Gazul îi înțepa 
să-i fi venit cineva în ajutor. 
Ba... parcă fluieră cineva. 
nimic.

Iar liniște. Și iar concentrare și luptă cu gazul. Să fi 
fost numai vîntul. NU... nu... fluieratul de mai înainte îl auzi 
acum mai aproape, mai deslușit. Fluiera „Lalele". El fir-at să 

fie cui îi arde de „Lalele”, gîndi înciudat de parcă cel ce 
fluiera îi cunoștea necazul și îl sfida.

Se ridică în picioare chiar în clipa cînd de după UJ povîrniș 
apăru un om. Iși făcu mîiniie pîlnie și strigă puternic, de 
zgomotul se prăvăli spre vale, hăulind.

— „Heeei, cine ești?”

Interviu luat de
GH. N1COLAESCU

reprezentativa Angliei 
n-a triumfat niciodată in 
edițiile finale ale cam
pionatului mondial. Pen
tru care motiv ?

— Am auzit de multe 
ori întrebarea aceasta.

urmărește această... 
niciodată bătăi de cap. 
cum scriu ziarele grecești, 

vat cu

C. CANE, CLUJ. — Wal
ter Ziegler e născut In 
comuna Cincu, regiunea 
Brașov. Vîrsta: 24 de ani. 
Celălalt ciclist despre caro 
Întrebați, Gabriel - Moicea- 
nu, este originar din Cim- 
pulung-Muscel. In august 
va împlini 28 de ani.

JIJEL MIMAI, BUCU
REȘTI. —- 1) ■■ Fotbaliștii!
Dinulescu nu este maestru 
*1 sportului. In echipa na
țională a jucat de 4 ori. —

Karl-Heintz Wegeman 
devenit

formă corfctant bună 
oartîdele pe care 
vor conduce în țară 
in străinătate I

I. CAIMAN și C. PIRVU- 
LEȚ. REȘIȚA. — 1) U.E F.A. 
însemnează Uniunea Euro
pean! de Fotbal Asociație. 
F.I.F.A., torul suprem al 
fotbalului mondial, este 
prescurtarea următoarei 
denumiri: Federația inter
națională de Fotbal Asocia
ție. — 2) Boxerul Florea 
Pătrașcu are 20 de ani. El 
este lăcătuș mecanic la în
treprinderea „Electro-pu- 
tere din Craiova.

ION POSTAȘU

înaintea începerii meciului dintre Olimpiakos și Gala- 
tasaray, cei doi căpitani de echipă, Stephanakis și 
Turgay, schimbă fanioanele. In centru, Mircea Cruț eseu 

fazi*, care nu dă arbitrilor 
Cele care urmează insă... După 

arbitrul nostru le-a rezol- 
bine.

. _<Soa.re,e după dealul inăltat ca o căciulă și um-
■’j®'®, ,ns®r41?’ mvăluiau tainic întreaga vale. Jos, în micul 

1 aprindea, la incepul ici-colo, cite o lumină. 
Apoi, dintr-o dată strada principală fu inundată de lumina tu
burilor de neon, cocoțate pe stilpil inalti de metal. Un vînt 
rece, de toamnă, șuiera trînlind eite o poartă uitată deschisă. 

Iir dreptul sălii de gimnastică a Școlii profesionale de petrol, 
o pancartă de lemn pe care era prinsă o coală roșie scrisă 
cu litere albe, atrăgea atenția trecătorilor. La început cîte unul, 
mai tirziu în grupuri, locuitorii orășelului se opreau pentru 
scurt timp în fața anunțului de pe pancartă. Apoi, prin poarta 

de fier, începeau să pătrundă înăuntru. Pe măsură ce 
valul cernit, de afară, se îngroșa. animația din jurul afișului 
se _ *ntctea. GruPuri gălăgioase sau mai tăcute coborau pe 
străduțe Injos și se îndreptau spre sala de gimnastică, unde 
at ea sa aiba loc, in seara aceea, finala campionatului raional 
de box.

Era ora 19, cînd gongul chema la luptă o pereche de ju
niori. elevi ai școlii profesionale. Programul cuprindea cîteva 
inulniri în deschidere. Punctul de atracție: finala campiona
tului raional dintre Victor Preda și celălalt petrolist, Ion Alexe, 
era programată în încheierea reuniunii de box.

...Uttîndu-se la ceas, Victor Preda, responsabilul unei bri
găzi fruntașe, socoti în gînd, ca pentru el: „mai am o oră si 
ceva, mâ îmbrac, fac douăzeci de minute pînă la sală, mă

— Să revenim la „Cupa 
Jules Rimet“. Cărei echi
pe ii atribuiți cele mai 
multe șanse ?

— Unei echipe sud-a- 
mericane. Va ciștiga, cred. 
Brazilia, 
avea de 
ficultăți 
teric.

anul trecut cam-
R.F. Germane la

am, mamă a 
copii, a alergat 100 

yarzi în 11,2 sec., ceea 
ar reprezenta 12,2 sec. 
100 m. Interesant de 
marcat că in 1948 Strick
land 
timp 
aur.

• A revenit pe pistă, 
după o lungă nbsentă. a- 
lergătoarea australiană Shir
ley Strickland, de mai mul
te ori campioană olimpică 
la edițiile din 1948. 1952 
și 1956 ale Jocurilor. Ia 
Perth, atleta tn vîrstă de 
16 de ani, mamă a trei 

de 
ce 
pe 
re-

„...Exemplar a condus 
arbitrul romin Mircea 
Cruțescu. Prin autorita
tea și deciziile sale com
petente. a contribuit la 
buna desfășurare a par
tidei, la crearea unui cli
mat sportiv in tribune".

Ața încheie ziarul grec 
„Athleticlîî Icho" (Ecoul 
sportiv") cronica meciu
lui Olimpiacos—Galata- 
saray, disputat recent la 
Atena, în cadrul .Cupei 
Balcanice".

In ultimul timp, de 
altfel, tot mai multi ar- 

'Jhițri romîni au fost so
licitați să conducă im
portante întîlniri inter
naționale peste hotare.

marca, poștală in 
prilejul TufneUhe

_ ______  , : .7 ■j'.ep.a?
stadionul „Republicii" din Capitală ca ți ta cele 
din Ploiești, 'Cluj, Brașov ți Constanța *j fost 
deschise standuri filatelice unde se vind emisiunea 
ocazională precum ți plicul „Prima zi” Mi ș&m- 
pilă specială. 1

SANDU MUNTEANU,
CALARAȘI. — 1) Vaslle
Naeiu, antrenorul echipei 
Unirea Mtnăstirea, din 
campionatul 
jucat multă 
in categoria A. 
a fost titularul 
de aripă stingă 
tus *- Petrolul 
O dată a fost __________
și in echipă națională. — 
2) Caricaș, stoperul echipei 
Progresul, a jucat de 8 

ori in reprezentativa țării.
GHEORGHE NEAGU, 

TURDA. — Eugenia Țărăn- 
goiu nu mai face scrimă. 
Se ocupă exclusiv de... gos
podărie, de soțul ei, fot
balistul Viorel Mateianu, 
și de băiețașul pe care ii au.

In ciclism adeseori 
Evadează alergători 
Dar ei nu s-au îndurat 
Nici de-a... evada din pat!

I. CHIVU

Printre specialiștii pre- 
zenți la Ploiești, repre
zentativa de juniori a 
Angliei este considerată 
ca un outsider al grupei; 
mai ales de cînd s-a aflat 
că juniorii care activea
ză în formațiile profe
sioniste n-au primit în
cuviințarea UE.F.A. să 
participe la turneu. Și 
cu toate acestea, figura 
centrală a seriei B este 
tot un englez Billi 
Wright, antrenorul echi
pei, celebrul internațio
nal care deține un rar 
record în materie — 105 
eeilecționări...

Eram precis informați 
de sosirea lui 
tate. Și totuși, 
cu fostul stoper al An
gliei ne-a surprins. Veni
se ceva mai devreme 
deeît ne așteptam, îm
preună cu ceilalți mem
bri ai delegației și acum 
cobora treptele hotelului, 
de maniera unui sportiv 
in plină activitate. Po
trivit de statură, cu pă
rul blond și ochii albaștri, 
Wright ni se înfățișa așa 
cum ni-1 închipuisem, 
privindu-i fotografiile a- 
părute în revistele de 
sport.

In seara acestei zile, 
Billi Wright răspundea 
cu amabilitate invitației 
noastre la Eiroul de pre
să și întrebările nu s-au 
lăsat așteptate.

— In ce an, la ce e- 
chipă și pe ce post ați 
început să jucați fotbal?

— Vreți să prindeți 
trei iepuri deodată, a re
plicat, spiritual, interlocu
torul nostru. Ei bine iată: 
in 1938, la Wolwerhamp- 
ton ca centru înaintaș. 
Bănuiesc întrebarea Ca
re urmează și vă voi răs
punde in continuare la 
ea: pînă să ajung cen
tru half a trecut o pe
rioadă de 
care, afară 
am jucat toate posturile.

— Care a fost centrul
înaintaș care v-a dat 
cel mai mult de furcă 7

— Nu trebuie să mă 
gindesc mult ; Di Stefa
no, apoi Koppa, Didi și 
Hidegkuti. < ... ■> -;ș

— Deși una dintre cele 
mai puternice formații 
din lume — mai ales cu

concurat atit la greutate S>; 
cit și ia disc. Sora Ta- C-. 
murei, Irina, a stabilit șase (-S 
recorduri la pentatlon. ".'ț

|i in
erentă ți 

lor. Pu- 
o serie 
obținut 

performanțe remarcabile ta 
întrecerile... halterofililor. 
Astfel, Hary Gubner, a 
cărui performanță la greu
tate măsoară 19,46 m, a 
reușit la campionatele <le 
haltere ale orașului New 
York 490,500 kg ta limi-

Iar

l.A A.F atletele 
au stabilit 81 de 
mondiale, Pe pri- 
figureuză Galina 

Zi bina care a ameliorat de 
opt ori performanta su

premă la aruncarea greu
tății. Ea este secundată de 
Tamara Press, cu 7 recor-

căutări — in
do... portar.

- Se 
Chile 
joc ?

— Tot 
să după 
care au 
la Stockholm, mă tem să 
nu afungem cumva la 
1-6-4. In acest caz, fotba
lul ar pierde mulți adepți-

— In sfîrșit, 
nostic pentru 

U.E.F.A...
— Greu de

care 
acum 
Cra

iova, in minutul 80 al 
meciului dintre C.S.O. 
Craiova șl Chimia Govora, 
la scorul de 0—0, arbitrul 
Mihai Popa (București) a 
acordat o lovitură liberă 
INDIRECTA in favoarea 
echipei gazdă, ia circa 20 
de metri de poarta adver
să. Un inaintaș craiovean, 
Dumitrescu, a tras puter
nic, sperind probabil eă 
mingea va ricoșa dintr-un 
apăiător de la Chimia Go
vora, in plasă. Balonjul a 
trecut insă bolid pe lingă 
jucătorii care ’ făcuseră „zid”, - - * — ---
poartă, 
Sanda, -----
că n-a schițat tin gest de 
a-1 opri, dar s-a dat 
chiar... la, o parte, lăsind 
ca mingea să ajungă In 
plasă. Unii spectatori au 
sărit in sus de bucurie si 
s-au „..supărat apoi cind 
arbitru! M. popa a dictat 
reluarea jocului din mar
ginea careului -de 6 metri, 
ca la orice aut banal de 
poartă. Acei spectatori

POSTII MRCnZlN



1

Un salut al lui Sir Stanley Rous,Un salut al lui Sir Stanley Rous,
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R. S. CtHOSLOVACĂ - U. R. S. S. 2-1 (1-0)
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„Toți delegații fi tinerii jucători ove «a 
de-al lî-len Tumen de juniori uda.- hune’.e 
prietenilor sportivi din această țară- £i f'îs că 
fi șederea lor va fi plăcută. Cu *gpn*tă că 
noului, cu amintiri plăcute*.

STANLEY ROUS 
Pre?-eJinie ai F-l-FJk.

ECHIPA NOASTRĂ A JUCAT BINE
DOAR ÎN REPRIZA SECUNDĂ: 2-2 (0-1) CU BELGIA

(Urmare din pag. 1)

prima repriză a partidei de ieri, jucă- 
lorii noștri s-au comportat mult .sub 
posibilități : apărarea imediată a avut 
ezitări, halfii de margine (mai ales 
Popescu) au greșit servicii din situație 
cimplă, iar atacanții, in loc să joace 
cit mai mult pe jos și pe aripi (așa 
cum e indicat in fața unei echipe care 

< ere jucători inalți și care se apără 
cupranumeric) au ținut mult mingea 
in tripletă sau au căutat rezolvă.-, io- 

‘idividuale. complicate. Toate aceste lip- 
wri, dublate de o insuficientă concen
trare și mobilizare a forțelor, aj făcut 
ca echipa noastră să lase, in prima 
repriză, o impresie slabă. Cii toate a- 
cestea. juniorii noștri au avut citeva 
bune ocazii de a egala : Popescu (min.
11), Voinea, cu capul (min. 17). Haj- 
du (min. 30) și mai ales Matei (min.
35). care a comis henț cind primise 
ningea in poziție foarte bună

La reluare, jucătorii noștri continuă 
să atace, dar în min. 46 (după ce 
Hajdu a tras afară la capătu’ unei 
frumoase pătrunderi), belgieni; insertu 
din nou: GheUink execută o lovitură 
liberă lateraiă și Carteus reia cu capul, 
jos la colț (2—0). fără ca Adamache 
să fi interveniL In continuare, asistăm 
la un adevărat .asalt* al |u.n:ori.or 
noștri la poarta lui Dardenne.

La poarta belgienilor se petrec faze 
dramatice. Aceștia se apără cu 8—9 
și chiar 10 oameni și fac eforturi să 
Împiedice golul. In min. 52 Voinea 
trage de la 6 m intr-un apărător, in 
min. 62 Dardenne salvează extraordi
nar la un _cap“ al lui Gergeli. in min. 
65 Popescu reia cu capul de la cițiva 
metri in bară, iar în min. 67 portarul 
salvează din nou, la un șut al lui 
Gergeli. In min. 70 însă, inevitabilul 
se produce: după o combinație pe 
stingă, mingea ajunge la Sorin Avram 
care reia sec, pe jos, la colț: 1—2. 
Iar după 3 minute, Voinea înscrie din 
nou, egalînd. Pină la urmă juniorii 
noștri atacă dar nu reușesc decit să 
ridice scorul... cornerelor la 14—1 I

In această repriză, jucătorii noștri 
au arătat că atunci cind se mobili-

zează. cind joacă cu încredere in posi
bilitățile lor. calm, pot avea o concer
tare bună, ia niveli cer-'-.țejor mase
lor de spectatori, care așteaptă de b 
ei joc bun și rezultate fnanoase.

£>in echipa noastră s-au rrwr»! 
îeri: Petescu. Pal. Hajdu. S. Avr»— 
Belgienii- (care au arătat o bună *<&- 
nică individuală. dar care s-aa rezonat 
la un joc deferts'v. destructor. adesea 
obstructionist) au avui cei na: burc 
jucător. ia Dardenne. Verievset. Bevr- 
let și Carters,

Arbitru! Finnev (Ang'a) a condus 
ectrpeie:

R. P ROMI NA: Adatnache (din 
min. +5 Suciu) — Pal. Petescu. .Măn- 
doiu — Popescu. Neșu — S. Avram, 
Matei. Voinea. Gergeii. Hajdu.

BELGIA: Dardenne — Tbewis. Van 
der Borght — Avonds, Verieysen. 
Ghellynck — Random, Depireux. Bear- 
let. Carteus. Van Damm.

Cel de-al doilea meci disputai 
la Cluj s-a încheiat cu victoria ju
niorilor cehoslovaci, care — datorită 
unei mai bune organizări a jocului a- 
părării — au întrecut selecționata 
U.R.S.S. cu scorul de 2—1 (1—0).

Juniorii sovietici au dominat mai 
mult, insă tinerii fotbaliști cehoslovaci 
au rezolvat cu calm toate situațiile 
critice de Ia poarta lor. După egalare 
(Abduraimov — min. 54, la capătul 
unei curse spectaculoase), sovieticii au 
insistat in atac, periclitînd poarta apă
rată de Venei. In această perioadă 
Po' karpov a ratat însă două ocazii 
clare. Juniorii cehoslovaci au inițiat, 
la rindul lor. o serie de contraatacuri 
periculoase. Golul victoriei a fost în
scris in urma unei lovituri libere de la 
marginea careului de pedeapsă. Cen-

trul înaintaș al echipei cehoslovace, 
Richtrmok, a urmărit mingea și a în
scris. Faza s-a petrecut în min. 61 și 
pină la sfirșitul partidei dominarea 
echipei sovietice se accentuează, dar 
golul egalizator nu „cade", datorită 
nervozității cu care acționează înain
tașii.

Arbitrul L. Horvath (R. P. Ungară) 
a condus bine următoarele formații:

R. S. CEHOSLOVACA : Venei — 
Linhart, Plass, Taborski — Dyba, 
Barsch — Dvorjak, Caban, Richtrmok, 
Knebort, Fertek.

U.R.S.S. : Baljasnikov — Kosticov, 
Zhitkus, Romanov — Grigoriev, Anto- 
nevici — Melkumov, Polikarpov, Ka- 
simovski, Scerbakov, Abduraimov (cel 
mai bun de pe teren).

IOXN CHIRILA

Turcia—R. P. Ungara 1-0 (1-0)
CONSTANȚA 20 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — La capătul 
unui meci extrem de disputat, ediipa 
Turciei a întrecut la limită formația 
R. P Ungare cu scorul de 1—0 (I—0). 
Chiar din primele minute, jucătorii 
turci atacă puternic și în min. 7 
Pocsai nu-1 poate opri pe Abdullah 
decit prrn fault in careu. Onursal tran
sformă lovitura de la 11 metri și este 
1—0 pentru Turcia. In continuare, ju
niorii maghiari atacă insistent, dar 
isainurea iar joacă destinat și in plus 
dă dovadă și de ineficacitate. Sale 
(nwx. 27). PușXaș (nun. 28) greșesc 
de pesțin ținta, pentru ca in min. 31

Raczî să ridice mingea peste portar, 
dar și peste... poarta goală!

După pauză, inițiativa aii avut-o mai 
mult juniorii turci.

Echipa Turciei, care a meritat Vic
toria, a jucat mai rapid, cu schimburi 
de locuri derutante și deschideri lungi 
pe extreme. Arbitrul M. Popa (R. P. 
Romină) ajutat la tușă de Gh. Duiea și 
Z. Drăghici (R. P. Romină) a condus 
corect următoarele formații:

TURCIA: Aydin — Allan. Aii — O- 
nirsaL Cengiz. Eroi*— Cenap, Zeki, 
Abdullah. Mustafa. Aîetin; R. P. UN
GARA: Varga — Fenyvesi, Pocsai,, 
Sziics — Csaia, Dunai — Salo, Raczi, 
Bene. Pușkaș, Katona.

Franța — Spania 1-1 (1-0)

După paoză aspects joodaî ae 
schimbă. SpanioEi marchează o reve
nire surprinzătoare și preiau inrțatrva. 
După ce ratează numeroase ocazii, ha!- 
lui .Aranguren șutează plasat din apro
pierea pcrț.i și egalează in msn. 66, 
In continuare spaniolii atacă in trom
bă. dar nu mai pot înscrie.

Arbit-J X Malka (RFG) a condus

Echipa R.FG. a rezistat presiunii Portugaliei
Rezultatul: 1-1 (1-0)

in care a avut de im-bine un meci
părțit multe avertismente pentru a tem
pera pe jucători.

FRANȚA: SOMITT — Rastoll, 
AHACHE — Fabre, Bernard, Brucato 
— Belta. Grizzetti, PRIGENT, Lech. 
Roy.

SPANIA: Morales — Suarez. Ga- 
JecD — ARANGUREN. CANDELA. 
Ramirez — Baysrdo, Avan, DEVORA. 
Ursante. Costoya.

AL. I NOVAN

Echipa Italiei a devenit
favorita grupei O

Agenda turneului
GRUPA A — BUCUREȘTI 1 

20 aprilie
R.F. Germană—Portugalia 
Romînia—Belgia

CLASAMENTUL
0
0
0 
o
APRILIE

1—4.
1—4.
1—4.
1—4.

1- t
2- 2

(10) 
(0-1)

Tribunele Stad'xxui'ui Repjblxîi erau 
înțesate de lume încă de ia ora în
ceperi: primuita meci al c'-țhajuîui de 
ieri. RP.G — Portugalia. Intiinirea 
se anunța foarte atractivă.

După cum începuse — cu ioc simplu, 
direct pe poartă —-, echipa R F.G a 
lăs3t impresia că se va impune și chiar 
că va ciștiga. mai aies că în min. 5 
a și luat conducerea, prin golul mar
cat de 
țiativa 
echipei 
ceasta 
portughezii au preluat inițiativa și au 
atacat tot mai insistent, exercitind o 
puternică presiune la poarta lui Maier, 
care s-a remarcat — împreună cu 
Weber — prin citeva intervenții salu
tare. Pină la urmă insă, echipa R.F.G 
a cedat Egalarea a survenit in min. 
56, după o lungă perioadă de presi
une și după ce echipa R.F.G. a rămas 
în 10 oameni, 
Beckfeld, care

i/C

centrul înaintaș WaberskL Ini- 
a aparținu*, pină in min. 15. 
vest-germa ne. fără însă ca a- 
să domine teritorial Treptat,

renru în Brn. 45. GoiuJ l-a marcat Rut. 
același care — mai tîrziu — a mai 
ratat citeva situații favorabile. Reprtza 
a doua a aparținut cu foarte mici în
treruperi, fotbaliștilor portughezi. Re- 
zuîtatul de egalitate, 1—1. — după 
aspectul general ai medidui — ne
dreptățește pe portughezi.

A arbitrat Stelian Mataizer (Ro
minia).

R.F.G: MAIER — WIRTH, Fricke 
— KAHN. WEBER. BeckfeM — LI- 
BUD.A. Overath, WABERSKL Bech- 
mann. Wild.

PORTUGALIA: Melo — Fernandes, 
BRAS - CERVASIO. QUARESMA. 
Cardoso — EDUARDO, Meslon. AN
TONIO, RU1. Atadeira

PETRE GAȚU

prin accidentarea 
a părăsit definitiv

lui 
te-

R. P. F. Iugoslavia—Anglia
5-0 (2-0)

R. P. Bulgaria—Olanda 1-1 (1-0)
PLOIEȘTI, 20 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Cînd arbitrul a fluierat 
sfîrșitul partidei, pe fetele fotbaliștilor 
olandezi s-a putut citi o vie satisfacție: 
ei reușiseră să termine la egalitate cu 
favorita grupei. A fost într-adcvăr un 
meci care a solicitat mult ambele echipe. 
Bulgarii au fost acei care au avut mai 
mult inițiativa, ca urmare a unui echi
libru mai bun între compartimente și a 
unei tehnici mai avansate. Ei au înscris 
în min. 38 prin Kirilov, care a șutat 
imparabil de la aproximativ 12 metri.

Olandezii au acționat, în general, cu 
multă prudență în apărare, cu mijlo
cașii retrași, datorită în special unei 
pregătiri fizice inferioare adversarilor

lar. Ei au egalat în min. 49. cînd centrul 
înaintaș Klurnpkens, lansat frumos, face 
o cursă lungă cu Davidov în... spate. 
Fotbalistul olandez, deși faultat în careu 
păstrează balonul și înscrie pe lîngă 
lordanov, care îi iese în întîmpinare.

Arbitrul francez M. Bois a condus 
foarte bine această întîlnire vizionată 
de aproximativ 20.000 de spectatori.

Formațiile: R.P. BULGARIA: Iordanov,
— Anghclov. Davidov, Kolev — Petrov, 
Jekov — Zlatarcv. Steftchcv. Kirilov, 
Batcbikov, Popov. OLANDA: Doesburg
— Wamas, Ter Ilorst — Vermeulen, 
Sevrijnse, Vriens — Giesen, Kras, 
Klurnpkens, Vail, Dormans.

GH. NICOLAESCU

Iugoslavii au prezentat o echipă eu 
valori individuale și cu un bun joc 
de ansamblu, fapt care le-a permis 
să domine tot timpul. Superioritatea 
învingătorilor poate fi exprimată și 
de cele 21 de șuturi expediate la poar
ta curajosului Hames

Cele cinci goluri ale echipei R.P.F. 
Iugoslavia au fost înscrise in ordine 
de Corn (min. 12) — din 11 m, Mi- 
loslajevic (min. 35 și 61), Feric (min. 
68) și Skrbici (min. 78).

Arbitrul belgian R. Casteleyn a 
condus bine formațiile: R. P. F. Iugo
slavia : Poklepovic — Pavlovic, Grat- 
chanine — Kovatchevic, Rassovic, 
Skrbici — Radossav, Miloslajevic, 
Kovac, Feric, Corn. Anglia : Hames — 
Oakley, Wanklin — Joy, Winstanley, 
Madeley — Wilkinson, Etheridgh, 
Martin, Trenchard, Whittaker.

BRA$OV. 20 (prin telefon de la tri- 
nisu! nostru). — ~ 
o apărare elastică, ii
C41 SCO 
a fi. p 
prin scorni victorii 
Echipa R. P Polo 
prima repriză. dar 
căști iu au mai pi 
Iii

Primul goi este
22: Ia o degajare a portarului italian, 
Trombini înscrie de la 10 m. In partea 
a doua a meciului, formația Italiei 
practică un joc frumos. In minutul 60 
Mîchalîk face un fault la 25 de metri 
de poartă, iar Zigoni execută pe lingă 
„zid* și înscrie: 2—0 pentru Italia. 
Ultimul gol este marcat in minutul 70, 
cînd Zigoni șutează iar Kedzia. în loc 
să degajeze, prelungește balonul în 
poartă.

Arbitrul Pomenis (Grecia) a condus 
foarte bine următoarele formații :

ITALIA: Piscitelli — Viale, Feran- 
te, MANGILI — Fossati, Pereni — 
DEBERNARDI, Savoia, PIENTI, Zi
goni, TROMBINI.

R. P. POLONA : TABOR — KED
ZIA. Slomiany. Sadowskv — MICHA- 
LIK, Wilim— Hausner, Jercsik, Horba, 
Banas, KOWALIK.

ION OCHSENFELD

Buni tehnicieni, cu 
italienii au învins 

ori de 3—0 (1—0). arătîndu-se 
prin maniera in care au jucat și

1 favoriții grupei, 
e a jucat bine în 
in a doua mi po
ut face față jocu

marcat în nrnutul

l
1
1
1

i 
i 
i 
i

DIN 22 
Stadionul „23 August'

Ora 15.00: R.F. Germană—Belgia, 
arb. M. Bois (Franța) la centru, Ad. 
Macovei și St. Mataizer (Romînia) la 
tușă.

Ora 16.45: Romînia — Portugalia, 
arb. L. Horvath (Ungaria) la centru, 
V. Drug și Al. Pirvu (Romînia), la 
tușă.

GRUPA B — PLOIEȘTI 
20 aprilie

Bulgaria—Olanda 
Iugoslavia—Anglia

CLASAMENTUL
1
0
0 
0
APRILIE 1

Stadionul Petrolul
Ora 15.00: Olanda — Anglia, arb.

Afimov (U.R.S.S.) la centru. C Dra- 
gu și M. Popa (Romînia) la tușă,-,.

Ora 16.45: Bulgaria — Iugoslavia^ 
arb. J. Casteleyn (Belgia) la centru, 
C. Prelicî și Al. Ionescu (Rominia) la 
tușă.

GRUPA C — CONSTANȚA
20 aprilie

Turcia—Ungaria
Franța—Spania

CLASAMENTUL
1
1 
1
1
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Portugalia
R.F.G. 
Romînia 
Belgia

PROGRAMUL

1. Iugoslavia
2—3. Bulgaria
2—3. Olanda

4. Anglia
PROGRAMUL

1. Turcia
2—3. Franța
2—3. Spania

4. Ungaria
PROGRAMUL

o 
o 
o 
o

1:1 
1:1 
2:2
2:2

1 
1
1 
l

1-1
5-0

(10)
(2-0)

1
1
1
1
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O 
1
1 
O

O
O 
O
1

5:0 
1:1 
1:1 
0:5

2
1
1

1-0 (10)
1-1 (1-0)

1 
o 
o 
o

I 
l o

0 0 1:0 2 
10 1:1 
10 1:1 
0 1 0:1

APRILIE
Stadionul „I Mai"

Ora 15.00: Turcia—Franța, arb J. 
Finney (Anglia) la centru, Gh. Duiea 
și Z. Drăghici (Rominia) la tușă.

Ora 16.45 : Ungaria—Spania, arb. 
J. Malka (R.F.G.) la centru, C. So- 
tir și Em. MaFlin (Romînia) la

GRUPA D - BRAȘOV
20 aprilie

Austria—Brasov (meci amical)
1-3
3-0

tușă.

Italia—Polonia
CLASAMENTUL

1 
0 

1
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1.
o
3.

3:0
0:0
0:3

O
O
o

APRILIE

1 
o 
o

o 
o
1

2 
O 
o

Italia 
Austria 
Polonia
PROGRAMUL

Stadionul Tractorul
Ora 15.00: Italia—Brașov (meci a- 

mical), arb. Caballero (Spania) la 
centru, I. Palade și C. Mihăilescu (Ro
minia) la tușă.

Ora 16.45 : Polonia—Austria, arb. 
I. Ritter la centru, G. Pop și V. Du
mitrescu la tușă (toți Rominia).

GRUPA E — CLUJ
20 aprilie 

R D. Germană—Grecia 
Cehoslovacia—U.R.S.S.

CLASAMENTUL
1
1
1
1

22

1. Cehoslovacia
2. R.D. Germană
3. Grecia
4. U.R.S.S.

PROGRAMUL DIN

1 
1 
o 
o

3-2
2-1

o 
o
1
1

(l-l)
(1-0)

2:1 2 
3:2 2 
2:3 O
1:2 O

0 
0 
o 
o

APRILIE
Stadionul orășenesc

Ora 15.00: Grecia—U.R.S.S., arb.
AI. Toth la centru, Gh. Vereș și A. Pop 
la tușă (toți Romînia).

Ora 16.45: R.D. Germană—Ceho
slovacia, arb. A. Bentu la centru, C. 
Nițescu și N. Mihăitescu la tușă (toți 
Romînia).

Ci;tigătoarele grupelor D si E rar disputa seiriilinala preliminară 
la 2S

Cu prilejul ședinței Comisiei de ju
niori U.E.F.A, întrunită joi la Bucu
rești, au fost luate in discuție o serie 
de probleme legate de organizarea 
Turneului internațional de juniori în 
țara noastră. Printre altele, Comisia 
de juniori U.E.F.A. a făcut citeva mo
dificări in delegările de arbitri, a sta
bilit observatorii U.E.F.A. la jocurile 
celor cinci grupe și a fost trasă la sorți 
semifinala preliminară de la 25 aprilie. 
Cele două echipe, desemnate prin sorți,

aprilie
să dispute meciul suplimentar sînt 
cîștigătoarele grupelor D (Brașov) și 
E (Cluj). Partida va avea loc la Bucu
rești și se va disputa în două reprize 
a 30 de minute (în caz de egalitate, 
echipa calificată va fi trasă la sorți 
chiar pe teren).

Delegații U.E.F.A. la jocurile din 
cadrul grupelor sînt următorii: Stanley 
Rous la București, K. Zimmermann 
la Constanța, Ebbe Schwartz la Plo
iești, J. Vogel la C’uj și J. Crahay la 
Brașov.
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